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3%
caiu este ano a extração de
prata no Peru, o maior produtor
mundial do metal, com 311
toneladas. A exploração de
ouro decresceu 19%

THE NEW YORK TIMES
PERUANAS

LOS ANGELES TIMES

A Califórnia prepara uma lei de
trânsito especial para os papara-
zzi. A ideia é levar à cadeia quem
ameace causar um acidente em
alta velocidade para clicar uma
celebridade. A mídia local qualifi-
cou a medida como “censura”.
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A Alemanha quer impedir que
um candidato a emprego seja ve-
tado por seu perfil no Facebook.
Deputados dizem que alguém
poderia perder a vaga por causa
de uma foto ou dado pessoal ou
inventar perfis favoráveis.
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Grãos parecidos com os de açú-
car cristal podem proteger a Ter-
ra. Patenteada em 1968 e usada
até recentemente em cosméti-
cos, a “água seca” é capaz de ab-
sorver e transportar gases asso-
ciados ao efeito estufa, como o

dióxido de carbono. Cada grão é
formado 95% por água e contém
uma cobertura de silício que im-
pede que as gotas se reagrupem.
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Ensino nos EUA e
os super-herois

Califórnia quer controle
de paparazzi ao volante

Marina Lee, “linda bailarina rus-
sa”, deu em 1940 aos nazistas da-
dos que fizeram fracassar a cam-
panha britânica na Noruega na
2.ª Guerra. A derrota fez Wins-
ton Churchill substituir Neville
Chamberlain como premiê.

Espiã russa foi decisiva
em derrota de aliados
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Proibido usar Facebook
para contratar

Contra mudanças
climáticas, água seca

Enquanto Washington
se consome na discus-
são sobre se o nosso
presidente seria secre-
tamente um muçulma-
no, gostaria de abordar

uma boa notícia. Mas para assimilá-
la é preciso fazer um grande esforço.

E o que vai descobrir é que existe
um movimento apaixonado no país
em torno do sistema de ensino. Des-
de o surgimento das novas escolas
Charter (escolas públicas sob admi-
nistração privada) até o novo contra-
to do sindicato dos professores em
Washington, pelo qual se pretende
recompensar muito os professores
que conseguirem que seus alunos
aprendam mais rápido, eliminando
os que não avançam, os americanos

finalmente começam a levar a sério a cri-
se do ensino. Se você não quiser fazer
nenhum esforço, vá ao cinema após 24
de setembro para assistir ao documentá-
rio Esperando pelo Super-homem. E sabe-
rá sobre o que estamos falando.

Dirigido por David Guggenheim, o tí-
tulo desse documentário tem como ba-
se uma entrevista com o notável Geo-
ffrey Canada, fundador do Harlem Chil-
dren’s Zone. O HCZ adotou uma ampla
estratégia, incluindo o Baby College pré-
natal e tempo maior de permanência das
crianças nas escolas, para criar um novo
caminho para o futuro de uma das áreas
mais inóspitas de Nova York. O argu-
mento de Canada é que a única maneira
de resolver o problema de nossas esco-
las não é com um super-homem ou uma
superteoria. Mas com super-homens e

supermulheres esforçando-se ao máxi-
mo para reunir o que sabemos que fun-
ciona: professores mais bem treinados
trabalhando com os melhores méto-
dos sob a condução dos diretores mais
capacitados e apoiados por pais mais
envolvidos.

“Um dos dias mais tristes da minha
vida foi quando minha mãe me disse
que o Super-homem não existia”, diz
Geoffrey no filme. “Ela achou que eu
chorava porque era como o Papai Noel,
que não é real. Mas eu chorava
por outra razão, porque não
havia ninguém com grande
poder para nos salvar.”

Esperando pelo Super-homem acompa-
nha cinco crianças e seus pais que aspi-
ram um ensino público decente, mas
precisam participar de uma loteria para
conseguir uma boa escola Charter, pois
as escolas públicas do seu distrito são
totalmente ineficientes.

Guggenheim abre o filme explicando
que ele sempre foi a favor de os pais en-
viarem os filhos para as escolas públicas
locais, até “chegar o momento de esco-
lher uma escola para meus próprios fi-

lhos. Aí, então, a realida-
de se fez presente. Mi-
nhas impressões sobre a
escola pública não impor-
tavam tanto quanto meu
temor de matriculá-los
numa escola deficiente.

Então, a cada manhã,
traindo meus ideais de vi-
da, passamos por três es-
colas públicas para de-
pois matricular meus fi-
lhos numa escola Char-
ter. Mas sou afortunado.
Tive essa possibilidade.
Outras famílias deposi-
tam suas esperanças
num número da sorte.
Porque quando há uma
escola pública excelente,
o espaço não é suficiente.

Por isso colocamos nossos filhos e
seu futuro nas mãos da sorte”.

É intolerável o fato de que hoje,
nos EUA, uma bola de sorteio de lote-
ria é que vai determinar o futuro edu-
cacional de uma criança. O documen-
tário é sobre as pessoas que estão ten-
tando mudar isso. A tese central é
que por um tempo muito longo nos-
so sistema público de ensino tem por
meta atender os adultos, não as crian-
ças. O filme lança um desafio a todos
os adultos que dirigem nossas esco-
las com uma pergunta: você está colo-
cando seu filho e a educação dele em
primeiro lugar? Porque sabemos o
que funciona e não é uma cura mila-
grosa. É a tenacidade dos diversos Ca-
nada, é o heroísmo silencioso de mi-
lhões de professores e pais que colo-
cam seus filhos em primeiro lugar,
adotando as melhores ideias e, agin-
do assim, tornando as escolas um
pouco melhores e mais responsáveis
a cada dia – de modo que nenhuma
família americana precisará nova-
mente participar de um jogo de lote-
ria com seus filhos, ou rezar para ser
salva pelo Super-homem. / TRADUÇÃO
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