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Mataram Euclides
de novo

A inclusão
educacional ideal

MauroChaves

JoséTurozi

Por sua obra, sua visão de
mundo e seu múltiplo engajamento (como jornalista, escritor, engenheiro, historiador,
sociólogo, poeta) na vida pública nacional, Euclides da
Cunha, morto nesta data há
cem anos, sintetizou valores
permanentes até hoje não bem
digeridos pela intelligentsia
brasileira. À sua formidável
busca de excelência na expressão escrita, utilizando-se de todo o potencial semântico do
vernáculo, atribuiu-se um preciosismo “decadentista”. A seu
fenomenal esforço de pesquisa
em vários campos do conhecimento humano se atribuiu um
“cientificismo” eivado de ecletismo positivista. E a tantas outras características de seus
textos, marcados por excepcional qualidade de reflexão, atribuiu-se, ao longo destes cem
anos, este ou aquele viés ideológico, conforme o que se pretendeu dizer das qualidades
ou dos defeitos da República.
Mas Euclides, tenha vivido ou
não deslocado de seu tempo
(como muitos acham), e por
mais que criticasse certos tra-

Muito se tem
escrito sobre a
tragédia e pouco
sobre sua obra
ços de nossa formação histórica, acima de tudo era um intelectual apaixonado, que pretendeu descobrir, entender e
valorizar, pelo esforço inegociável do conhecimento e da
busca da verdade dos fatos, a
terra e o homem do Brasil –
percebendo entre ambos uma
ligação indissociável.
Antes de acompanhar, como observador de guerra (enviado por este jornal) integrado ao Batalhão Paulista, o massacre final de Canudos, nos
primeiros dias de outubro de
1907, Euclides já havia desenvolvido, em Salvador, um estudo profundo dos aspectos geográfico, geológico, botânico e
zoológico da região, assim como dos antecedentes sociológicos do conflito. Neste ponto a
releitura de Os Sertões, nos
dias de hoje, nos mostra alguns diagnósticos de assustadora atualidade. Euclides combatia com contundência os
desmatamentos e as queimadas, praticados por aqueles
aos quais chamava de “fazedores de deserto”. Trazia ele, então, o que hoje seria um dado
desconcertante – e “politicamente incorreto” – sobre a origem das queimadas.
Está escrito às páginas 53 e
seguintes de Os Sertões (6ª edição, Livraria Francisco Alves,
1923): “Começou isto por um
desastroso legado indígena.
Na agricultura primitiva dos
silvícolas, era instrumento fun-

damental – o fogo. (...) O aborígene prosseguia abrindo novas roças, novas derrubadas,
novas queimas, alargando o
círculo dos estragos em novas
caapueras, que ainda uma vez
deixava para formar outras
noutros pontos. (...) Veio depois o colonizador e copiou o
mesmo proceder. (...) Abriramse desde o alvorecer do século
XVII, nos sertões abusivamente sesmados, enormíssimos
campos, compáscuos, sem divisas, estendendo-se pelas chapadas em fora. (...) Abria-os,
de idêntico modo, o fogo livremente aceso, sem aceiros,
avassalando largos espaços,
solto nas lufadas violentas do
nordeste.”
E Euclides prosseguia falando daquilo que era (e continua
sendo) nossa terrível contribuição para a alteração climática que já ameaça a sobrevivência da espécie humana no
planeta: “Ora, estas selvatiquezas atravessaram toda a nossa
história. Ainda em meados
deste século, no atestar de velhos habitantes das povoações
ribeirinhas do S. Francisco, os
exploradores que em 1830
avançavam, a partir da margem esquerda daquele rio, carregando em vasilhas de couro
indispensáveis provisões de
água, tinham, na frente, alumiando-lhes a rota, abrindolhes a estrada e devastando a
terra, o mesmo batedor sinistro, o incêndio. Durante meses seguidos via-se no poente,
entrando pelas noites dentro,
o reflexo rubro das queimadas.” Então Euclides escreveu, numa frase tristemente
premonitória: “Imaginem-se
os resultados de semelhante
processo aplicado, sem variantes, no decorrer de séculos.” E
esse grande precursor do ambientalismo no Brasil – nunca
valorizado como tal – faz uma
síntese maior da tragédia de
Canudos, nestes precisos termos: “O martírio do homem,
ali, é o resultado de tortura
maior, mais ampla, abrangendo a economia geral da vida.”
Quando me perguntou (em
março de 2007) o que eu escrevia e lhe respondi que era meu
discurso de posse na Academia Paulista de História
(APH), na cadeira cujo patrono era Euclides da Cunha, minha vizinha, boa profissional e
supostamente bem informada, indagou: “O corno?” Ela ali
sintetizava no que se transformou, para o grande público e
as novas gerações, a imagem
do intelectual, profissional e
homem público extraordinário que foi Euclides da Cunha.
A tragédia passional que levou ao fim precoce de sua vida, contracenada por personagens medíocres, insignificantes, que roubaram a cena de
sua biografia e deixaram em
segundo plano a sua obra, te-

ve como ponto culminante
um desastrado seriado de televisão que resumiu sua vida
a uma história policial. Assim como outro seriado resumiu dom João VI ao gordo
que se empanturrava e lambuzava com coxas da galinha, Euclides passou a ser o
corno que quando deixou de
ser manso foi matar e morreu. Está bem que physique
du rôle não seja algo tão fundamental numa interpretação, mas há limites. Uma figura de galã, como a do ator
Tarcísio Meira, para representar um homem franzino e
doente como Euclides da
Cunha equivalia a dar a Jô
Soares o papel de Jesus crucificado num seriado da Paixão de Cristo.
Justiça se faça: o tal seriado não foi o único responsável pelo assassinato da imagem de Euclides. Antes e depois dele, muito se tem escrito sobre a tragédia e pouco
sobre a obra. Não se tem estimulado o público a conhecêla diretamente, sem a interpretação (geralmente ideológica) de “especialistas”. Assim é que mataram Euclides
de novo. ●
Mauro Chaves é jornalista,
advogado, escritor,
administrador de empresas
e pintor. E-mail:
mauro.chaves@attglobal.net

Está nas mãos do ministro da
Educação, Fernando Haddad,
o parecer CNE-13/2009, que
estabelece a matrícula obrigatória dos alunos com deficiências mentais, transtornos globais do desenvolvimento e
com altas habilidades/superdotação nas classes das escolas comuns do Brasil, a partir
de janeiro de 2010.
Só o fato de estabelecer a
obrigatoriedade já nos faz refletir se estamos vivendo numa sociedade realmente democrática. Ao elaborar o parecer, o Conselho Nacional de
Educação (CNE) não considerou os interesses das famílias
e das pessoas com deficiências e, em nome da inclusão,
decide que o melhor lugar para a pessoa com deficiência
mental é a classe comum, pondo assim as famílias, as pessoas atendidas e as entidades
como meras espectadoras das
mudanças que afetarão seus
direitos e liberdades fundamentais. As pessoas, entidades e famílias não foram ouvidas nem opinaram sobre a decisão do CNE, unilateral.
Não se pode promover
uma inclusão escolar plena a
qualquer preço e por decreto,
até à custa da extinção das escolas especiais do País, como
se isso fosse a garantia de que
as pessoas com deficiências teriam ali a verdadeira educação inclusiva. A escola espe-
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Euclides da Cunha

cial funciona legalmente amparada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em vigor. Extingui-la não garante o
sucesso da inclusão, tampouco a
qualidade da educação devida
às pessoas com deficiência.
Segundo dados do próprio
Ministério da Educação (MEC)
– Censo Escolar de 2007 –, apenas 18% das escolas públicas no
Brasil têm banheiros adaptados
a deficientes, 12% possuem rampas e acessos adequados e só
13% oferecem salas de recursos
para atendimento educacional
especializado. Ora, se essas escolas não têm acessibilidade para
pessoas com deficiências físicas,
como atenderão ainda pessoas
com deficiência visual e auditiva, que precisam de bibliotecas
e materiais suficientes na linguagem Braile e professores intérpretes na linguagem Libras? E
que tipo de atendimento uma
pessoa com deficiência mental
terá numa escola comum?
Dos 25,5 milhões de pessoas
com deficiências no Brasil (IBGE-2000), as Associações de
Pais e Amigos do Excepcional
(Apaes) do Brasil atendem menos de 400 mil. O MEC deveria
conhecer melhor as escolas especiais e o tipo de atendimento
que é oferecido. O atendimento
é especializado e muitas das escolas das Apaes no Paraná foram construídas com dinheiro
da comunidade, sem dinheiro
público. Então, por que o MEC
não se torna um grande parceiro da educação especial?
O discurso do CNE e do MEC
é que as Apaes criam nichos segregatórios e, assim, não fazem
inclusão. Discordo veementemente, pois temos dados estatísticos no Paraná, por exemplo:
nos últimos cinco anos (2004 a
2008) as Apaes do Estado incluíram no ensino comum cerca de
3.984 educandos e puseram no
mercado de trabalho cerca de
1.668 alunos, que foram trabalhados na educação profissional
das escolas especiais mantidas
pelas Apaes. Tivemos também o
regresso de 394 alunos que não
se adaptaram à escola comum, e
isso é uma realidade não só no
Paraná, mas em todo o País. As
escolas especiais do Paraná são
autorizadas pela Secretaria de
Estado da Educação e, com professores especializados na área,
têm currículo, planejamento pedagógico, projeto político-pedagógico e regimento escolar. Funcionam de forma legal. E a Constituição federal não diz que o aluno com deficiência deve estar exclusivamente na escola comum.
As escolas especiais educam
para o trabalho na educação profissional, a custo zero para o governo federal – não existe nenhum financiamento ou apoio
do governo na área –, as pessoas
com deficiências intelectuais.
Esse atendimento especializado
é feito em turmas de cinco ou
seis alunos, para que se possa
atender às reais necessidades

de cada um. Qual será a qualidade do ensino/aprendizado de
alunos com deficiências intelectuais inseridos em salas do ensino comum com 30 a 40 alunos?
O MEC não conhece os resultados da educação especial realizada pelas ONGs. Seria muito
bom que divulgasse amplamente todos os seus dados estatísticos e indicadores de pesquisas
oficiais que demonstrem à sociedade que a inclusão na sala comum garante a aprendizagem e
a participação de todos. Fazer inclusão não é só estar na escola, é
oferecer atendimento educacional e total à pessoa com deficiência, desde a infância, adolescência, na idade adulta, e amparo na
velhice. É isso que as Apaes fazem e com certeza farão sempre
melhor com apoio das esferas de
governo. As Apaes não são inimigas do MEC, são parceiras, assim como as Pestalozzis, escolas
de cegos e escolas de surdos,
que em milhares de estabelecimentos no País construíram há
mais de 50 anos a Escola de Educação Especial, que pode não ser
ainda o lugar ideal, mas o espaço
necessário para que as pessoas

Por que o MEC
não se torna um
grande parceiro da
educação especial?
com deficiências tenham atendimento educacional e profissional adequado com o respeito e a
dignidade que toda pessoa merece. A inclusão social e educacional é necessária e precisa ser
construída no diálogo com as famílias, que também são comprometida com a educação de seus
filhos, segundo nossa Carta Magna. Há ainda que respeitar o direito de ir e vir dos cidadãos, garantidos pela Constituição.
As famílias estão preocupadas, pois fazer uma inclusão radical poderá comprometer a qualidade de vida, porque as pessoas
com comprometimentos mais
severos poderão não se adaptar,
e sem mais escolas especiais essas pessoas não terão espaços
para ser atendidas. Além disso,
no Brasil não há um programa
de governo que atenda as pessoas com deficiências sem família ou abrigo. Várias Apaes no
Paraná já mantêm casas abrigos para essas pessoas, mesmo
sem apoio governamental.
Esperamos, assim, a mudança no teor da resolução do CNE,
deixando como opção também a
escola comum, e a família escolherá o melhor espaço para seus
filhos. São necessárias sensibilidade e coerência do ministro Haddad antes de homologar o parecer, pois milhares de famílias estão angustiadas e apreensivas
com o futuro de seus filhos. ●
José Turozi é presidente da
Federação das Apaes do Paraná

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 15 ago. 2009, Primeiro Caderno, online.

FÓRUM DOS LEITORES
Totalitarismo
Parece que democracia não é coisa bem aceita no Senado, já que
ninguém se pode manifestar contra o que ocorre de errado lá dentro. A polícia da Casa não só não
permite manifestações, como deteve manifestantes. E o PT não
votará contra Sarney no Conselho
de Ética (?). Sem dúvida, grandes
demonstrações de totalitarismo.

da Senadora (maiúscula) Marina
Silva. Ficará mais difícil nos servirem, outra vez, mais do mesmo.
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Novelas
Nas novelas da televisão, depois
de muito sofrimento dos mocinhos, a justiça prevalece e o vilão
é castigado. Nas novelas do Senado, o vilão age da maneira que
acha oportuna para os seus interesses, colocando-se acima da
moral, da ética, da Justiça comum e no final é absolvido. Urge
mudar o autor desse roteiro.

Candidaturadaoposição

FRANCISCO XAVIER FERNANDEZ

● Em 2010 estarão em disputa
54 vagas para renovação do Senado Federal. Quantas “comadres” serão eleitas? Depende só
de nós, eleitores.

FRANCO MAGRINI

Tendo em vista os suspeitíssimos acontecimentos na política
brasileira desde 2001, está mais
do que na hora de ser lançada
a candidatura de real, legítima,
patriótica e vigorosa oposição.
A atual classe política não merece o respeito do povo. As liberdades democráticas e a soberania estão ameaçadas.

fcoxav@gmail.com

VALTER GALI

framagr@ig.com.br

JOÃO ALFREDO CASTELO BRANCO

São Paulo

vgali@concili.com.br

Cachoeira Paulista

São Paulo

Com a absolvição do Sir Ney
estão todos derrotados no Senado. O senador Sérgio Guerra tem
razão, ninguém mais se elege.

Poluiçãopolítica

Excelenteopção

O ar em Brasília está irrespirável. E não é culpa da baixa umidade do ar.

JOSÉ LUIZ TEDESCO

JOSÉ MARIA BOTURA

wpalha@terra.com.br

zezobotura@yahoo.com.br

Ainda nem confirmada a saída
da senadora Marina Silva do PT
para aportar no PV e as pesquisas publicadas no Estadão já
dão o tom de como será a elei-

Presidente Epitácio

Itirapina

NELSON CARVALHO
nscarv@gmail.com

São Paulo

São Paulo

Acordão,mais domesmo
Cooptando – como sempre, facilmente – a inodora e insípida “oposição”, o Executivo finaliza a pizza do senado (minúscula). Vamos
ver se o PV virá a nos apresentar uma opção digna, na pessoa

●

ção. O estrago está feito, em todas as direções. E por enquanto
é só ameaço. Quando ela estiver
em campanha é que veremos o
tamanho da encrenca em que se
meteram os demais candidatos.
Que os “gênios” do PT não tenham a infeliz ideia de retirar-lhe
o mandato, aliás, um favor que
fariam a ela, pois ganharia ares
de vítima nacional. Quem queria
uma mulher candidata, mas não
estava satisfeito com Dilma, terá
agora uma excelente opção.
ODAIR PICCIOLLI
pedraseartes@suednet.com.br

Extrema (MG)

ObeijodeJudas
Que a já pré-candidata à suces-

são presidencial não deixe que
se lhe infle o ego com falsos
afagos de quem, desesperadamente, começa a perder a pose. O desespero de perder a
“boca” após oito anos começa
pela exigência de fidelidade
partidária, de insinuar que seu
sucesso é fruto do apoio da
militância e outras fantasias.
Se ela sonha em ser apenas
uma marionete controlada e
programada pelos bastidores,
o povo nem sequer tomará
conhecimento das suas propostas, pois o que mais o povo
deseja é romper com tudo isso
que está aí.
FLAVIO MARCUS JULIANO
opegapulhas@terra.com.br

São Paulo

