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SINAIS PARTICULARES

Apresidente Dilma
Rousseff disse ao
Valor no dia 17
que acha funda-
mental o Brasil
apostar na forma-

ção de profissionais fora do País,
especialmente nas áreas das
ciências exatas, e que vai procu-
rar parcerias com os Estados
Unidos para um amplo progra-
ma de bolsas de estudos.

Nada mau para uma ex-guerri-
lheira, presidente do governo de
um partido que, até há pouco,
abraçava a ignorância como um
valor e, desde sempre, teve a xe-
nofobia como uma de suas mar-
cas registradas.

As revoluções políticas têm si-
do cultuadas por aquilo que, na
verdade, nunca conseguiram en-
tregar. Bem olhados os fatos, o
que elas normalmente fazem é
substituir um opressor por ou-
tro à custa de muito sangue e
muito sofrimento.

Democracia mesmo – é o que
a História confirma – é sempre
um subproduto das revoluções
educacionais.

A primeira grande revolução
educacional da era moderna foi
o Protestantismo.

Quando Gutemberg tornou a
Bíblia acessível a todos e Lute-
ro denunciou a falsidade das
“verdades” com que a Igreja sus-
tentava o sistema de opressão
que compartilhava com as mo-
narquias absolutistas, o mundo
se iluminou.

Na Inglaterra, os primeiros
“protestantes” da mentira que
prevalecera até então andavam
pelo país, batendo de porta em
porta, para ler a Bíblia para a mul-
tidão analfabeta e deixar-lhe a
mensagem subversiva:“Não acei-
tem as verdades que vos chegam
prontas! Aprendam a ler para po-
derem buscá-la por si mesmos. Só
a educação liberta!”.

Era essa a essência da revolu-
ção de Lutero, que fez uma úni-
ca exigência aos príncipes ale-
mães interessados em se livrar
do papa insuflando o Protestan-
tismo: educação obrigatória e
gratuita para todos, bancada pe-
lo Estado.

Foi assim que nasceu o mun-
do moderno.

Livre para voar, a inteligência,
fertilizada pela experimentação,
fez o mundo “renascer”. E o pen-
samento científico, desafiando a
religião, redesenhou toda a reali-
dade à nossa volta.

Depois disso nada mais foi co-
mo era antes.

A Inglaterra plantou o marco
inicialsubmetendo o rei ao Parla-
mento e o Parlamento ao povo.
E a sua extensão americana, to-
mando por base o novo Univer-
so newtoniano de corpos celes-

tes em permanente movimento
mantidos em suas órbitas pela
ação das forças e contraforças da
gravidade, desenhou a democra-
cia de poderes independentes
funcionando dentro de um regi-
me de checks and balances e insti-
tuiu o esforço e o mérito indivi-
duais como únicos critérios de
legitimação da riqueza e do po-
der que vem com ela.

A democracia moderna nasce
da primeira grande vitória do
pensamento científico sobre a
ideologia (religião). E, daí por
diante, seus progressos e retro-
cessos estarão sempre ligados a
esse embate.

Um século mais tarde, o des-
moronamento da economia e da
sociedade rurais a mergulharia
na sua primeira grande crise. En-
fiando-se caoticamente por um
território institucional virgem
de instrumentos capazes de or-

dená-la, a economia industrial
aprofundou a concentração da
renda e a miséria e levou a cor-
rupção a patamares inéditos. E a
consequente desmoralização da
democracia criou o caldo de cul-
tura propício ao desenvolvimen-
to de novos regimes de força.

A democracia resistiu e, even-
tualmente, reformulou-se, onde
tinha fundamentos na educa-
ção. E caiu aos pedaços onde –
como em Portugal, por excelên-
cia – tinha sido fruto de trans-
plantes tão artificiais quanto su-
perficiais, feitos apenas para dar
sobrevida às velhas oligarquias
de sempre.

Nos Estados Unidos a lei anti-
truste e as ferramentas de demo-
craciadireta inspiradas nomode-
lo suíço – leis de iniciativa popu-
lar, referendo e recall (direito de
impeachment a qualquer mo-
mento de qualquer funcionário
eleito por iniciativa popular) –,
conquistadasao longo de uma lu-
ta de quase 40 anos, armaram a
cidadania para retomaro contro-
le do processo político e restabe-
leceram a legitimidade do siste-
ma representativo.

Maso que relançouademocra-
cia americana para o seu período
de apogeu, no século 20, foi mais
umaprofunda reforma educacio-
nal inspirada no chamado “movi-
mento anti-intelectualista ameri-
cano”, que concentrou forte-
mente o ensino público nas ciên-
cias exatas, plantou as bases da
revolução tecnológica e proje-
tou a economia daquele país pa-
ra os patamares de hoje.

OJapão,destruído morale ma-
terialmente ao fim da 2.ª Guerra,
foi o próximo a embarcar nas
asas da educação. Convencido
de que tinha perdido a guerra pa-
ra a ciência do inimigo, concen-

trou-se absolutamente na cons-
trução de um sistema de educa-
ção para a ciência, a tecnologia e
a inovação que, em pouco mais
de 40 anos, transformou aquela
pequena ilha desprovida de tu-
do, menos de gente com vonta-
de e conhecimento, na segunda
maior economia do mundo.

Coreia do Sul e Taiwan, igual-
mente sem recursos naturais e
ameaçadas pelas ditaduras de
quese tinhamdesmembrado, se-
guiram-lhe os passos por cami-
nhos semelhantes aos que Dilma
prescreve para o Brasil. Importa-
ram técnicos e cientistas japone-
ses para ensinar o que sabiam em
seus territórios, ao mesmo tem-
po que mantinham programas
maciços de bolsas de estudos no
Ocidente para seus estudantes.

A história é exatamente seme-
lhante em todas as democracias
construídas no século 20.

Com a educação pública intei-
ramente aparelhada ideologica-
mente e o sistema voltado exclu-
sivamente paraos interessescor-
porativosqueo parasitam,ésem-
pre aí que despertam, com o âni-
mo aplastado, todos quantos so-
nham com um Brasil democráti-
co e sem miséria.

Saber que a presidente da Re-
pública é um destes e está dis-
posta a derrubar essa barreira,
ainda que seja começando por
formar uma nova geração de fu-
turos professores onde quer
que eles possam de fato apren-
der, é altamente animador.
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Com grande alar-
de, a CNBB lan-
çouumdocumen-
to intitulado Fra-
ternidade e a Vida
no Planeta como

orientaçãodaCampanhada Fra-
ternidade de 2011. Tratando-se
deumdocumentoteológico-po-
lítico, sua preocupação central
consiste em influir no atual de-
batesobre as relações entre civi-
lizaçãomoderna emeioambien-
te. Mais especificamente, seu
objetivo reside em participar di-
retamentedadiscussãoatual so-
bre a revisão do Código Flores-
tal. Não estamos diante de uma
preocupação religiosa politica-
mente neutra, mas que obedece
a diretrizes contempladas nas
pastoraisdaIgreja,nosditosmo-
vimentos sociais e na doutrina
da Teologia da Libertação.

Em manifestações,aliás, mui-
to sensatas, de alguns altos dig-
nitários da Igreja, aparece uma
preocupação muito genuína
com a preservação ambiental,
sem ranços ideológicos. Cuida-
dos relativos à coleta seletiva
de lixo, contra os desperdícios
de água, a poluição de rios e do
ar e o uso abusivo de agrotóxi-
cos, por exemplo, entram nessa
linha de conduta.

Essa é, no entanto, a apresen-
tação pública, em muito distin-
ta do que consta no documen-
to, eivado de ranços contra o ca-
pitalismo, a propriedade priva-

da, o lucro e o agronegócio. Con-
vém, preliminarmente, ressaltar
que foi graças ao capitalismo e
ao agronegócio que a sociedade
atual veio a produzir abundante-
mente alimentos em escala pla-
netária e a baixo custo. Nunca
tantos comeram e jamais foram
tão boas as condições de vida.

Os países que aboliram a pro-
priedade privada e “produzi-
ram” sem o lucro foram os que
sucumbiram à miséria. A URSS
abandonou à morte milhões de
seus cidadãos por falta de comi-
daepela desorganizaçãocomple-
ta da agricultura. A China de Mao
seguiu o mesmo caminho, com
camponeses morrendo de fome
nas estradas. Os admiradores
atuais de Cuba, muitos dos quais
compartilham os pressupostos
da Teologia da Libertação, nada
têm a dizer de um partido que
nem consegue produzir alimen-

tos para a sua população. Outro
representante do “socialismo”,
Hugo Chávez, está conduzindo
seu país à bancarrota, também
com a desorganização completa
da agricultura e da pecuária.

Se tivéssemos de caracterizar
a ideologia do documento o qua-
lificaríamos como uma mistura
de ludismo e marxismo. Ludis-
mo porque corresponde a uma
corrente política e ideológica in-
glesa do século 19 que recusava
toda e qualquer modernização
do processo produtivo, no caso,
industrial,pela destruiçãodemá-
quinas, cuja inovação não era
aceita. Marxismo porque adota
as categorias dessa corrente
ideológica, propugnando uma
via anticapitalista, que não esta-
ria mais orientada pelas relações
de mercado alicerçadas no lucro
enos contratos. Destaúltima res-
gata também a ideia socialista,
que ganha uma nova denomina-
ção, a de uma sociedade “solidá-
ria”, não consumista, não capita-
lista, apoiada na “vida”, e não na
ganância. Mudou de denomina-
ção por conveniências retóricas.

Assim, a CNBB postula que os
alimentosproduzidosparaomer-
cado, sob a forma de “commodi-
ties”, sejam caracterizados como
produtos de um mercado volta-
do para o “lucro”, que não visa à
“disponibilização de alimentos
para todas as pessoas”. Prosse-
gue em suas diatribes criticando
ummercado“dominadoporpou-
cas empresas que monopolizam
omercadointernacional, impon-
do preços segundo suas conve-
niências”. Mas é obrigada a reco-
nhecer que esse processo, basea-
do em “distorções”, “se reflete
nos preços relativamente baixos
dosalimentos”.Ouseja,naverda-
de, é o mercado que produz ali-

mentos abundantes e a baixos
preços, o que contradiz sua tese
deque aescassezseria aresultan-
te desse processo.

O documento retoma a tese
do MST e da Comissão Pastoral
da Terra de que o agronegócio
termina prejudicando e excluin-
do a agricultura familiar. Ao con-
trário, porém, o fato é que o exce-
dente da agricultura familiar é
vendido no mercado e em alguns
setores, como fumo, aves e suí-
nos, há toda uma rede de rela-
ções entre o agronegócio e a agri-
cultura familiar, denominada
“sistema integrado de produ-
ção”. Na verdade, a CNBB adota
a postura dos assentamentos da
reforma agrária, identificando-
os com a agricultura familiar, o
que é um equívoco, pois eles não
possuem títulos de propriedade,
não se voltam para o mercado e
estão apoiados na economia de
subsistência, a qual, aliás, nem
conseguem atingir. Vivem de
subsídios governamentais como
o Bolsa-Família, o que significa
dizer: à custa do contribuinte.

Todo o setor da agropecuária e
do agronegócio em geral é tido
como praticante de “crimes am-
bientais”, como se esse fosse o
seu costume. Evidentemente, a
prática agrícola, como ocorre em
qualquer lugar do mundo, trans-
forma a natureza, tendo em vista
a produção de alimentos. Se as-
simnãofosse,ahumanidademor-
reria de fome. Há uma clara con-
fusão entre desmatar por desma-
tar, sem nenhuma preocupação
agropecuária, e a atividade pro-
priamente agrícola, que também
conserva a natureza. Agricultura
e natureza marcham de mãos da-
das. Se não for assim, ambas aca-
bam perdendo. O agricultor ou a
empresaquenãoconservaanatu-
reza dá um tiro no próprio pé.

A CNBB apoia-se numa con-
cepção religiosa segundo a qual
tudo o que existe na natureza é
resultado da criação divina, que,
enquanto tal, deve ser preserva-
da. Trata-se de “cultivar” a “cria-
ção”. O ambientalismo estaria,
nesse sentido, fundado numa
cosmovisão religiosa. Eis por
que é defendida a ideia de que os
comportamentos que contra-
riam essa cosmovisão devem ser
“corrigidos”,porserem “pecami-
nosos”, por atentarem precisa-
mente contra a “criação divina”.
Ou seja, a Igreja assume a políti-
cadosquesabem oqueéo“corre-
to”comportamentohumano,de-
vendo adotar medidas que o im-
plementem. A correção do com-
portamento humano seria em-
preendida pela “tirania dos
bons”,dos“virtuosos”.Issosigni-
fica que todo aquele que advoga
pela atualização do Código Flo-
restal seria pecador.
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Fraternidade
e natureza
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Democracia é um
subproduto da educação

COMBUSTÍVEIS
Autossuficiência?

Leio que o Brasil está importan-
do gasolina e etanol americano
(muito mais caro que o nosso),
para poder garantir a movimenta-
ção nas ruas da frota nacional de
veículos. Ué, para onde foi a tal
autossuficiência que Lula anun-
ciou com tanto estardalhaço?
MAURÍCIO LIMA
mapeli@uol.com.br
São Paulo

Importação

Taí, Brasil: a Petrobrás, exemplo
de tudo o que é bom neste gover-
no, vai importar gasolina! Mas
que droga de empresa é essa,
que tem valor nas alturas, cobra
preços abusivos internamente e
anuncia somente belezas e pro-
gressos, na imprensa?! Isso real-
mente é o Brasil pensando gran-

de, rumo ao futuro!
MAURICIO VILLELA
mauricio@dialdata.com.br
São Paulo

Vale

A Petrobrás, quem imaginaria,
importando gasolina e etanol, es-
te último dos EUA.... É isso que
querem para a Vale?
M. CRISTINA ROCHA AZEVEDO
crisrochazevedo@hotmail.com
Florianópolis

FICHA LIMPA
Obediência à Lei Maior

Nenhum brasileiro, exceto os po-
líticos, é contra a Lei da Ficha
Limpa. Mas o poder maior do Ju-
diciário brasileiro jamais poderia
deixar-se influenciar pela opi-
nião pública. Ainda bem que o
novo integrante daquela Corte
salvou a lavoura ao cumprir o

que consta na Constituição fede-
ral. Parabéns a todos os que vota-
ram pela obediência à nossa Lei
Maior. Na minha opinião, temos
agora seis ministros em quem po-
demos confiar totalmente e os
demais nos deixam em dúvida:
quando vão decidir de acordo
com a lei ou quando vão deixar-
se influenciar pela voz das ruas?
Quer dizer que a justiça venceu
apertado, mas venceu. E isso nos
leva a não perdermos as esperan-
ças no nosso Judiciário. Quem
sabe, num futuro não tão distan-
te, possamos contar com juízes
que atentem para o texto da lei
na hora de decidir. Os ministros
que jogaram para a plateia preju-
dicaram o bom do andamento
eleitoral e agora terão de resol-
ver as questões advindas de ta-
manha e gritante falha! Podem
crer que foi uma grande conquis-
ta popular contarmos com a Lei
da Ficha Limpa a partir de 2012.
Ela não é a solução para tudo,
mas já é um bom começo.

LUÍS DE TOLEDO DE CASTRO
marcio134@yahoo.com.br
São José do Rio Preto

Direitos e deveres

Gostaria de saber por que os juí-
zes são defensores tão encarniça-
dos dos direitos daqueles que,
eleitos para trabalhar pelo bem-
estar da sociedade, o fazem em
seu próprio benefício. E, mais:
por que os juízes não manifes-
tam a mesma preocupação com
o descumprimento dos deveres
que esses senhores juraram hon-
rar? A dita “Justiça” deveria pe-
sar igualmente os dois valores:
direitos e deveres. E não apenas
aqueles, que, por excessivos, tor-
nam os deveres irrelevantes.
Uma última pergunta: esses juí-
zes contratariam para adminis-
trar seus bens os senhores que
protegem com tanto empenho?
Ou fariam como todos, que para
tal cargo exigem referências e

atestado de bons antecedentes?
LIZETE GALVES MATURANA
lizete.galves@terra.com.br
Jundiaí

Impedimento

A Lei da Ficha Limpa não é uma
regra do processo eleitoral, mas
um impedimento. Trata-se de
uma qualificação impeditiva, re-
jeitada pela sociedade. A regra é
a forma como o participante de-
ve proceder. Por exemplo, seguir
os prazos, a fiscalização, a propa-
ganda, os cálculos, etc. De modo
que deve obedecer ao princípio
da anterioridade, pois os partici-
pantes devem saber antes (no ca-
so constitucional brasileiro, um
ano) como trilhar nas eleições.
Todavia o impedimento não tem
nada que ver com o princípio da
anterioridade. Por exemplo,
uma lei criada hoje que proíba
candidatos filiados a grupos de
ativistas de discriminação racial

de serem empossados passa a vi-
gorar imediatamente, não preci-
sando esperar o ano de antece-
dência. O julgamento do STF foi
incongruente e revela analfabe-
tismo jurídico, além de ofender
toda a sociedade brasileira. Com
certeza eles sabem disso, mas...
JOSÉ R. DE VASCONCELOS NETO
prof.vasconcelos@terra.com.br
São Paulo

Nem Kafka

Ficha suja, ficha limpa, pressão
do povo e lei votada para valer
em 2010, mas só vai valer em
2012; bons antecedentes sempre
exigidos de funcionário público
de carreira, mas não de político;
falta de decoro sempre motivo
de cassação de mandato, mas po-
lítico é apanhado flagrantemente
recebendo dinheiro de origem
não explicada e não acham que
seja falta nem de honestidade
nem de decoro... E por aí vai a ce-
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LOREDANO

A CNBB retoma a tese
de que o agronegócio
prejudica e exclui
a agricultura familiar

Saber que a presidente
Dilma está disposta a
derrubar essa barreira
é altamente animador
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