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A capada revistaTi-
me com data de 5
de março provo-
cou um bom de-
bate. Em 20 foto-
grafias enfileira-

das sobre fundo branco, ela re-
tratou rostos de americanos de
origem latina. São homens e
mulheres, de várias idades,
mas todos eles, sem exceção,
morenos, de olhos sutilmente
puxados. Ao centro, uma cha-
mada em espanhol: Yo Decido.
Ao lado, um pequeno texto ex-
plicativo: “Por que os latinos
decidirão a escolha do próximo
presidente”.

Detalhe explosivo: numa das
fotos, logo na fileira do alto, o
terceiro da esquerda para a di-
reita, está alguém que não nas-
ceu nem no México nem na
Guatemala. Embora nenhuma
das personagens da capa esteja
identificada, logo se soube que
aquela pessoa, fisicamente pa-
recida com as outras 19 que lhe
fazem companhia na capa, era
Michael Schennum, um tipo
simpático de ascendência chi-
nesa. Ele não é, nem nunca foi,
o que a revista Time chama de
latino, mas está lá para provar
que os latinos existem.

Foi o que bastou para que se
armasse uma grita na internet.
Duramente questionada pela
multidão, a revista não teve ou-
tra saída: em questão de pou-
cos dias, precisou pedir descul-
pas em seu site pelo que cha-
mou de “mal-entendido”.

O episódio, que já rendeu po-

lêmicas pertinentes, ainda vai
ser muito comentado na im-
prensa e nas escolas de Jornalis-
mo. Uns dirão que a Time come-
teu um deslize ético. Outros,
mais técnicos, afirmarão que
houve pressa e descuido na sele-
ção das fotos. Haverá ainda os
que falarão da força crescente
das redes sociais para fiscalizar
e denunciar os desvios da mídia.
Todos estarão certos, como de
costume, mas o que essa histó-
ria tem de mais interessante não
tem que ver apenas com a ética
ou com a técnica da atividade
jornalística, assim como não se
restringe ao poder dos internau-
tas de desmentir a famigerada
“grande imprensa”. O melhor
do episódio está num campo
mais vasto, mais crítico, mais
fascinante e mais incerto: ele
nos leva a refletir sobre o limite
da fotografia como registro da

realidade no jornalismo.
Comecemos pelo óbvio: há fe-

nômenos que a fotografia é inca-
paz de registrar. Parece uma alei-
vosia dizer isso nestes tempos
de culto das imagens, mas há no-
tícias, há fatos, há personagens
que os olhos não podem ver, mas
o pensamento pode saber que
existem de verdade. O jornalis-
mopode dar conta deles, sem dú-
vida, mas, aí, as câmeras fotográ-
ficas não apenas não ajudam, co-
mo, às vezes, atrapalham. Foi o
que aconteceu agora com a Ti-
me, que tentou fabricar um fe-
nótipo quase individualizado pa-

ra uma demografia difusa.
O equívoco da Time não

veio de um preconceito racial
ou de más intenções inconfes-
sas, mas da tentativa de foto-
grafar o que não tem face pró-
pria, nem pode ter. A revista
quis dar rosto a algo que não
tem um rosto uniforme e, nes-
se artifício gráfico, distorceu a
face da América. Pior: contri-
buiu para estigmatizar, pela
cor da pele, pelo formato dos
olhos, pela textura dos cabe-
los, pessoas que são tão ameri-
canas quanto Kim Basinger,
Muhammad Ali ou Louis
Armstrong. A Time apontou
sua objetiva para uma demo-
grafia e captou apenas um erro
de informação. Atenção para
isso: mesmo que o descenden-
te de chineses Michael Schen-
num não estivesse ali, a capa
da Time com data de 5 de mar-
ço seria bastante problemáti-
ca. Ou mesmo errada.

Para que se entenda melhor
a invisibilidade de que esta-
mos falando aqui, pensemos
no conceito de América Lati-
na. Alguém consegue demar-
car no mapa, com exatidão, on-

de começa e onde termina esse
território? Aliás, a América Lati-
na é território? Ou é um concei-
to cultural? Será que a América
Latina acaba na cerca mortal
que separa o México dos Esta-
dos Unidos? Ou ela continua pa-
ra dentro do Estado do Texas,
chegando mesmo à periferia de
Nova York? Será que a América
Latina não está, hoje, dentro da
própria alma do eleitorado ame-
ricano? A revista Time, a seu mo-
do, diz que sim, mostrando que
9% dos eleitores americanos
são latinos. São eles, segundo a
revista, que decidirão a disputa.
Por isso ela quis mostrar o rosto
deles, e errou.

Os latinos não têm um rosto
homogêneo. Assim como o con-
ceito de América Latina não tem
fronteiras nítidas na geografia, o
aspecto físico dos latinos não é
único, distinto de todos os de-
mais, pois nascem bebês de
olhosazuis no Perue em El Salva-
dor. Há latinos loiros e negros
despejando suas escolhas nas ur-
nas americanas, mas eles não
são um tipo físico. Os latinos da
Time são reais, eles existem,
mas, para quem quiser enxergá-
los um a um, no meio das massas
humanas que trafegam nas cida-
des americanas, eles são invisí-
veis. Podemos deles ter muitas
imagens, mas não podemos ter
um retrato. A não ser que queira-
mos estigmatizá-los, segregá-
los, isolá-los, separá-los do povo
– e se for esse o caso, teremos de
inventar um tipo físico e, com
base nele, traçar a linha de corte,
o que poderia dar em tragédia.

De tudo isso temos uma con-
clusão provisória: vídeos, filmes
e fotografias não são o critério
da verdade, não são capazes de
separar o que existe do que não
existe. Às vezes as fotografias só
mostram uma ilusão, como
ocorreu com esse estereótipo
de “latinos” que tomou de assal-
to a capa da Time. Quando é as-
sim, a fotografia é antifactual,
antijornalística por definição,
apenas uma miragem.

No documentário Janela da Al-
ma, de 2001, dirigido por João
Jardim e Walter Carvalho, o es-
critor José Saramago dá um de-
poimento difícil de esquecer:
“Foram necessários mais de 2
mil anos para que a humanidade
inteira entrasse dentro da caver-
na de Platão”. Para ele, a nossa
civilização é prisioneira da cren-
ça fanática que tem nas ima-
gens. Só damos o estatuto de ver-
dade ao que podemos ver. Um
dos muitos problemas que isso
nos causou aparece agora na ca-
pa da Time. Às vezes criamos fal-
sos deuses, ou falsas fotos jorna-
lísticas, para dar traços de fisio-
nomia ao que são apenas fantas-
mas da ideologia.

✽

JORNALISTA, É PROFESSOR

DA ECA-USP E DA ESPM

Ao fim de nove anos
de governo do PT,
a política educa-
cional brasileira
resultou numa
verdadeira sopa

de pedras. Não tem consistên-
cia e as iniciativas desconexas se
vão sucedendo – pedras jogadas
na panela aquecida por vultosos
recursos públicos produzindo
pouca substância. Os Estados e
os municípios cuidam da pré-es-
cola, do ensino fundamental e
médio. Mas a esfera federal de-
tém capacidade legislativa e nor-
mativa, além de recursos em
grande escala, para atuar no se-
tor. No ensino superior público,
o grande agente é o Ministério
da Educação (MEC), com a exce-
ção de uns poucos Estados que
têm grandes universidades.

O mais recente exemplo des-
sa inconsistência é o Plano Na-
cional de Educação 2011-2020,
resumido no Senado pelo novo
titular da Educação, Aloizio Mer-
cadante. A superficialidade e a
confusão das falas do ministro
afligem aqueles que consideram
a educação o principal desafio
brasileiro neste século.

Nem no plano nem nas falas
há nenhuma pista para enfren-
tar o fato de que o ensino supe-
rior público no Brasil, na era pe-
tista, foi além da estagnação.
Acredite se quiser: em 2010 for-
mou menos 24 mil estudantes
do que em 2004, segundo esti-
mativa de Carlos Brito, da Fa-
pesp, destoando da fase de forte
expansão no governo Fernando
Henrique Cardoso e do minis-
tro Paulo Renato.

No momento, a pedra mais
vistosa atirada na sopa são os ta-
blets, a serem distribuídos de
graça. Ninguém responsável po-
de rejeitar a chegada das moder-
nas tecnologias às salas de aula.
Mas não passa de mistificação
barata – ou muito cara, a depen-
der de como se faça – essa histó-
ria de que a educação só melho-
ra se cada aluno e cada professor
tiverem nas mãos um iPad, co-
mo promete o ministro. Rejeitar
a adoção de modernas tecnolo-
gias seria o mesmo que comba-
ter a luz elétrica e a água encana-
da. Mas um professor mal prepa-
rado o será em qualquer circuns-
tância. Um aluno que mal sabe
escrever e multiplicar não será
redimido por um tablet. A distri-
buição de material eletrônico
sem bons guias curriculares e
programas de formação e qualifi-
cação dos professores é dessas
firulas atrás de manchetes. O go-
verno Lula fez isso em 2005 com
laptops – “Um Computador por
Aluno”, lembram? O fracasso
foi retumbante.

Como noticiou este jornal, 3,8

milhões de crianças e jovens
não estão na escola; na faixa dos
15 aos 17 anos, nos oito anos de
FHC e Paulo Renato, o porcen-
tual fora da escola caiu de 33%
para 18%. Depois disso a inclu-
são se desacelerou e 14% ainda
não frequentam nenhuma insti-
tuição de ensino. Acredite se qui-
ser: em 2010 houve menos con-
cluintes do ensino médio do que
em 2003, com um decréscimo
anual de 0,5% ao ano.

Com ou sem tablets – eles são
uma ferramenta, não uma políti-
ca pública em si –, o governo fe-
deral deveria empenhar-se em
pôr na escola essa imensa fatia
da juventude e elevar o padrão
de ensino, em especial expandin-
do o ensino profissionalizante.
Não é o que se vê. Tome-se o Pro-
natec, programa copiado do Pro-
tec, proposta nossa durante a
campanha de 2010, tão combati-

da pelos petistas. Além do atraso
para dar início ao programa, fo-
ram excluídas as bolsas em esco-
las técnicas particulares, precisa-
mente as que atendem jovens
mais pobres. Isso exclui cerca de
50% dos alunos dessas escolas.

Em São Paulo, em 11 anos, fo-
ram criadas 104 escolas técnicas
de nível médio, abrindo 150 mil
vagas adicionais. É preciso pen-
sar mais no estudante e menos
nas manchetes, mais em dar
uma resposta aos problemas
reais dos alunos e de suas famí-
lias e menos em soluções marca-
das pela publicidade e pelo aço-
damento. A improvisação é
tanta que a capacitação técni-
ca de professores e o método
pedagógico que deveriam
orientar a utilização dos mi-
lhões de tablets prometidos
só estão previstos para depois
da chegada dos aparelhos!

Outra pedra atirada na sopa
da educação petista foi a tenta-
tiva de transformar o Exame
Nacional do Ensino Médio
(Enem) numa prova de acesso
à universidade. Sob o pretexto
de pôr fim ao vestibular nas
universidades federais, criou-
se o maior vestibular do mun-
do ocidental. Assistiu-se a um
festival de trapalhadas, injusti-
ças, arbitrariedade, subjetivis-
mo e falta de critério na corre-
ção das provas. No fim, o alu-
no nem sabe direito por que
tirou essa ou aquela nota.
Pior: as críticas corretas e sen-
satas foram consideradas ten-
tativas de sabotagem. A incom-
petência flerta frequentemen-
te com o autoritarismo.

Ao abordar as dificuldades
do Enem como “vestibulão”, o
novo ministro produziu mais
uma pérola, dizendo que os

problemas decorrem do fato de
o Brasil ser muito grande, e ale-
gou que isso não é culpa do
MEC. Será que o PT vai esperar
que o País encolha para começar
a governá-lo com competência?
Ou, quem sabe, seus ministros
possam candidatar-se ao cargo
de gestor na Escandinávia, cujos
países são bem menores que o
Brasil e solicitam menos dos ho-
mens públicos, pois muitas das
condições que ainda infelicitam
o nosso povo já estão resolvidas
por lá. É sempre bom lembrar
que o Brasil, afinal de contas, já
tinha esse tamanho antes de o
PT chegar ao poder.

Em 2009, 65 nações participa-
ram do Programa Internacional
de Avaliação de Alunos (Pisa),
que verifica o conhecimento de
estudantes de 15 anos em Mate-
mática, leitura e Ciências. O re-
sultado é vexaminoso: o Brasil
obteve o 54.º lugar, junto com
Panamá e Azerbaijão, atrás de
países como Bulgária, Romênia,
México, Chile e Uruguai.

O que nos falta? Tablets? Sem
uma política pública consequen-
te de valorização e qualificação
do professor eles são inúteis.
Servem à propaganda, não aos
estudantes; servem à demago-
gia, não à elevação das sofríveis
condições de ensino no País.

É possível, sim, mudar essa
realidade, desde que se façam as
escolhas certas. As autoridades
nacionais da área educacional
precisam perseguir menos a pu-
blicidade e mais a qualidade. Se
o fizerem, as notícias fatalmen-
te os alcançarão.
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EX-GOVERNADOR E EX-PREFEITO

DE SÃO PAULO

SINAIS PARTICULARES

Fundado em 1875
Julio Mesquita (1891-1927)
Julio de Mesquita Filho (1927-1969)
Francisco Mesquita (1927-1969)
Luiz Carlos Mesquita (1952-1970)

José Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1988)
Julio de Mesquita Neto (1969-1996)
Luiz Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1997)

Américo de Campos (1875-1884)
Nestor Rangel Pestana (1927-1933)
Plínio Barreto (1927-1958)
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Menos marketing,
mais qualidade

CAMINHONEIROS
Locaute

A discussão e o eventual enfrenta-
mento com o Poder Executivo
nos tribunais fazem parte do jogo
democrático. Já a imposição pela
força, com prejuízos evidentes pa-
ra a população, inocente útil, faz
parte do jogo autoritário dos que
defendem o “quanto pior, me-
lhor”, ou “como eu não sou gover-
no, dane-se o povo”. E não esque-
çamos os postos que aumenta-
ram os preços na bomba, aprovei-
tando-se da escassez temporária.
LUIZ NUSBAUM
lnusbaum@uol.com.br
São Paulo

Absurdo

Os transportadores de combustí-
veis, apesar da ordem do TRT de
cessação da greve e da aplicação
de multa diária de R$ 1 milhão, in-

sistem em não os entregar, fazen-
do-nos a todos reféns desses de-
sordeiros sindicalistas ligados ao
PT de Lulla e Dilma. Já há postos
cobrando até R$ 5 o litro de gasoli-
na, extorquindo o consumidor.
Esse é o exemplo que herdamos
do lullopetismo, que adorava fa-
zer greves nas portas de fábricas
do ABC paulista. As multas aplica-
das aos sindicatos deveriam ser
mais elevadas, até R$ 50 milhões/
dia. Assim seria mais justo, não é?
BORIS BECKER
borisbecker@uol.com.br
São Paulo

Ordem pública

A primeira página do caderno Ci-
dades de ontem mostra em seu ro-
dapé a foto de quatro senhores
bem alimentados, rindo da pertur-
bação causada pela greve, que
ameaça de paralisação a cidade
de São Paulo. Não devem ser mo-
toristas nem grevistas, pois esta-

riam os primeiros tentando traba-
lhar e os segundos, tentando im-
pedi-los. Os únicos que poderiam
rir nessa situação seriam os sindi-
calistas, comemorando mais uma
vitória de sua classe. Convém
lembrar que estamos em ano elei-
toral, época invariavelmente pre-
ferida pelos sindicatos para per-
turbar a ordem pública!
GLALCO ÍTALO PIERI
colyacpieri@uol.com.br
Avaré

Disciplina

Sempre que se tenta fazer alguma
alteração criando regras e horá-
rios para certas atividades que po-
dem beneficiar a maioria, a mino-
ria, que tem de se adaptar, reage
às vezes com chantagens e até boi-
cotes, como é o caso do caminho-
neiros de combustível em São
Paulo. Se a medida pode melho-
rar o tráfego nas Marginais, por
que eles não se podem adequar a

horários de entrega? Na Europa e
na maioria dos países onde essas
regras existem não há conflitos e
o trânsito é bem melhor. As Mar-
ginais têm sido, desde sua inaugu-
ração, uma “ditadura” dos cami-
nhões, que circularam por todas
as faixas sem a menor disciplina,
espalhando fumaça e entupindo
o trânsito. Adaptações às regras
podem e deve ser estudadas, mas
chantagear os cidadãos me pare-
ce truculência e desobediência
sem sentido, ou até provocação
política, em ano de eleições.
FRANCISCO DA COSTA OLIVEIRA
fco.paco@uol.com.br
São Paulo

Chantagem

Interessante nosso exmo. prefei-
to falar em “chantagem dos cami-
nhoneiros” e que a recente medi-
da de restrição a veículos pesados
no centro expandido de São Pau-
lo é para melhorar o trânsito no

horário de pico. Gostaria de lem-
brar que no ano passado nosso ex-
mo. prefeito não teve essa sensibi-
lidade ao permitir a realização do
GP de Fórmula Indy em plena se-
gunda-feira, no horário de pico,
na mesma Marginal do Tietê. Per-
cebe-se bem a preocupação com
o bem-estar do paulistano e de
sua “abandonada” cidade.
MAURICIO ADRIANO NIEL
mauniel@terra.com.br
São Paulo

Trânsito de caminhões

Sinceramente, não entendo as
medidas drásticas tomadas pelo
prefeito contra o trânsito dos ca-
minhões. Como abastecer a cida-
de sem esses veículos de transpor-
te? Particularmente, até conside-
ro que os caminhões funcionam
como transporte coletivo, pois
sua função é abastecer a cidade
com produtos de primeira neces-
sidade. Frise-se: necessidade coleti-

va. Por que, então, tantos privilé-
gios para o transporte individual,
na maioria dos casos só do pró-
prio motorista?! Parece estar ha-
vendo inversão de valores, por-
que, na realidade, não há excesso
de caminhões, mas de carros. A
baixa fluidez do trânsito em São
Paulo ocorre mais pelas medidas
absurdas que o DSV vem toman-
do ultimamente, como a limita-
ção da velocidade em grandes ave-
nidas a 60, 50 e até 40 km/hora.
Até parece que o desafio do prefei-
to é parar a cidade de vez.
JORGE M. ONODA
jorge@onoda.com.br
São Paulo

Restrição na Marginal

O que os caminhoneiros preci-
sam entender é que a restrição de
circulação não é um ato de vonta-
de, mas de necessidade. Todos os
cidadãos estão fazendo a sua par-
te. Ou só eles precisam do seu veí-
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Jérôme 'onde-digo-Digo-digo-Diego' Valcke

LOREDANO

A revista ‘Time’ apontou
sua objetiva para uma
demografia e captou só
um erro de informação

É possível mudar a
realidade da educação
no País, desde que se
façam as escolhas certas
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. A2.




