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Em julho deste ano, reporta-
gem do Estado mostrou que
a batalha travada pelo casal
de médicos Ricardo Tapajós
e Mario Warde para ser reco-
nhecido como família no tra-
dicional Club Athletico Pau-
listano, nos Jardins, zona sul
de São Paulo, estava ajudan-
do outros casais homosse-
xuais a conseguir títulos de
sócios em associações espor-
tivas da cidade.

Dos 13 clubes procurados
pela reportagem, 9 afirma-
ram respeitar os direitos asse-
gurados pelo Supremo Tribu-
nal Federal (STF), que reco-
nheceu a união homoafetiva,
em maio do ano passado. En-
tre os locais citados estavam
a Sociedade Hebraica, o Es-
porte Clube Banespa e o Clu-
be Esperia.

R ecentemente, a presidente Dilma
Rousseff fez um discurso em prol da
igualdade de oportunidades de apren-
dizagem, o que poderia significar um

estímulo para queimarmos etapas e quebrar-
mos paradigmas. Mas ela não foi específica em
seu plano nem em suas ações. Mais um soluço
discursivo? Vejamos...

Igualdade de oportunidades de aprendizado é
um conceito teórico que pressupõe a existência de
políticas públicas constituídas por altas expectati-
vas de aprendizado, mesmo para alunos pobres;
por currículos com padrões muito bem definidos,
que reflitam as altas expectativas; pelo monitora-
mento do desenrolar do currículo nas salas de aula
e nas cabeças dos alunos, com avaliações padroni-
zadas e alinhadas com o currículo; pela garantia de
salas de aula apropriadas para o ensino, com in-
fraestrutura física e didática compatível com as
altas expectativas; e por profissionais da educação
com competência técnica e altos padrões éticos.

Sabemos que o Brasil está a anos-luz dessa estru-
tura de políticas educacionais, porque está preso
em uma armadilha de má qualidade, sem disposi-
ção clara para desarmá-la.

A arapuca institucionalizada, que também afeta

a elite, começa com um ensino básico sem padrões
de qualidade definidos, que produz egressos se-
mianalfabetos, que vão para uma formação docen-
te inócua e descolada das necessidades pedagógi-
cas do País, perpetuada por uma pós-graduação
desatualizada e protegida por uma regulação seto-
rial medíocre e politizada que, por sua vez, impede
a melhoria de qualidade da educação básica.

Viradas de jogo e mudanças radicais de rumo
exigem coragem para estabelecer objetivos ambi-
ciosos, uma clara visão de onde se quer chegar
para, então, poder ser compartilhada com os envol-
vidos, capacidade de comunicar e de mobilizar pes-
soas na direção certa, competência técnica e recur-
sos para pôr de pé os processos necessários e mui-
ta energia para enfrentar os obstáculos.

Precisamos urgentemente de lideranças educa-
cionais que reúnam essas qualidades. Vivemos sob

um embate de ideologias que empobrece e radi-
caliza posições e ainda não conseguimos chegar
a soluções de consenso. Antes, somos engoli-
dos por diferentes grupos que não estão dispos-
tos a ceder seu pedacinho de hoje em nome do
amanhã.

O futuro educacional brilhante do Brasil po-
de estar nas mãos de Dilma e de seu ministro da
Educação. Mas eles ainda não apresentaram um
plano estruturado que revele a visão de longo
prazo. Então, que ao menos consigamos nos
unir para perguntar: presidente Dilma, qual é o
seu plano para finalmente priorizar a excelência
e a equidade da educação básica? Qual o tama-
nho da sua ambição para os alunos brasileiros?

✽

CONSULTORA EM EDUCAÇÃO

Ocimara Balmant

O convite, na semana passada,
para que a secretária municipal
de Educação do Rio de Janeiro,
Cláudia Costin, assumisse a Se-
cretaria de Educação Básica do
Ministério da Educação (MEC)
trouxe à tona o embate existente
entre as duas correntes que pen-
sam e gerem o assunto no Brasil.

De um lado, estão os pedago-
gos – acadêmicos de instituições
públicas tradicionais de ensino –
e os sindicatos dos docentes. De
outro, profissionais de áreas co-
mo administração e economia,
além de fundações e instituições
voltadas à discussão do tema.

O primeiro grupo, o dos peda-
gogos, é o que historicamente do-

mina o cenário da educação bra-
sileira, desde a construção do
currículo dos cursos de Pedago-
gia até a formulação dos concur-
sos públicos que selecionam do-
centes para as redes de ensino.

O segundo, o dos “estrangei-
ros à Pedagogia”, trouxe referên-
cias de outras áreas para a discus-
são do tema e defende as avalia-
ções externas, as metas de apren-
dizagem e a existência de um cur-
rículo nacional.

Assim que o ministro Aloizio
Mercadante fez o convite a Cláu-
dia, o primeiro grupo lançou uma
petição pública contra a nomea-
ção. O texto a acusa de autoritaris-
mo didático e de “capitalizar” a
educação. Sua gestão no Rio seria

marcadapela“privatizaçãodoensi-
no público, a fragmentação do tra-
balho docente, a perda da autono-
mia dos professores e a submissão
estrita aos cânones neoliberais”.

Em resposta a esse ato de repú-
dio, o segundo grupo publicou
uma carta de apoio à secretária,
com números que mostram o
avanço das escolas cariocas no
Índice de Desenvolvimento Edu-
cacional (Ideb) e afirmando que
a gestão “ousou experimentar
novas formas de aprender”.

Enquanto o debate fervilhava
na internet, Cláudia recusou o
convite por questões pessoais e
o posto do MEC continua vago.
Cesar Callegari, que ocupava o
cargo, foi anunciado ontem co-
mo o novo secretário municipal
de Educação de São Paulo.

Em breve, a discussão deve
sair dos holofotes, mas continua-
rá nos gabinetes que decidem os
rumos da educação brasileira.

Embate. Uma das questões de-
batidas é a serviço de quem a es-
cola tem sido pensada e realiza-
da. Boa parte da academia acredi-
ta que esses novos atores no se-
tor educacional trabalham a ser-
viço do capitalismo, com foco
em metas de empregabilidade e
enriquecimento do País.

“Existe um projeto neoliberal
que diminuiu a importância do
Estado e subordinou a educação
às necessidades imediatas do
mercado”, diz Carmen Sylvia
Moraes, da Faculdade de Educa-
ção da Universidade de São Pau-
lo (USP), que ajudou a conceber
o manifesto contra a nomeação.
“Esquecem-se de que a educa-
ção é a expressão e não a causa
do desenvolvimento. Precisa-
mos de um trabalhador com au-
tonomia intelectual, crítico. E is-
so não se consegue com as metas
que os economistas propõem.”

Ao se referir a metas, Carmen
coloca em evidência outro moti-
vo de discórdia: as expectativas
de aprendizagem e as bonifica-
ções aos docentes atreladas ao
aprendizado dos alunos. Na cida-
de do Rio de Janeiro, por exem-
plo, professores de escolas que
alcançaram as metas no Ideb e
no IdeRio, o índice local, são bo-
nificados. O Estado de São Paulo
tem programa similar.

“A avaliação pode estar ma-
quiada. A educação é mais que as
notas de matemática e portu-
guês. Essa é uma visão curta e

economicista que culpabiliza o
professor pelo fracasso do alu-
no”, diz Gaudêncio Frigotto, pro-
fessor da Universidade do Esta-
do do Rio de Janeiro (Uerj), que
assinou a petição contrária.

Resultados. Os números do
Ideb têm mostrado avanços no
Rio. Dados recentes mostram
que, enquanto o Ideb dos anos
finais do ensino fundamental su-
biu 0,2 ponto nas escolas públi-
cas do País (de 3,7 para 3,9), o da
cidade do Rio foi de 3,6 para 4,4.

Por lá, os professores têm de
cumprir um currículo com ex-
pectativas de aprendizagem e o
concurso público, além da prova
teórica, compreende uma aula
para uma banca, com o propósi-
to de avaliar a prática de ensino,
a didática do docente.

“São experiências que deram
certo principalmente em benefí-
cio dos mais carentes”, afirma o
sociólogo Simon Schwartzman,
que assina carta em apoio à secre-
tária municipal do Rio.

Denis Mizne, diretor da Fun-
dação Lemann, endossa o coro.
“Conseguir esse avanço no
aprendizado em uma cidade
grande como o Rio não é pouco.
Uma pena ela não ir para o MEC
em nome desse debate antigo e
de posicionamentos radicais
que não ajudam, na prática, a me-
lhorar a educação no País.”

Priscila Cruz, do Todos pela
Educação, pondera que o debate
éum bom sinal. Mostra que aedu-
cação está na pauta. Mas comple-
ta: “Enquanto se discute ideolo-
gia, o analfabetismo continua”.

Convite expõe embate
ideológico na educação
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PARA LEMBRAR

Clube tem de aceitar casal gay, diz TJ
Após dois anos, médico consegue incluir companheiro como dependente no Paulistano, um dos mais tradicionais de São Paulo

Mariana Lenharo
Roldão Arruda

A partir de agora, clubes não
podem impedir que sócios in-
cluam companheiros do mes-
mo sexo como dependentes
em título familiar. A decisão,
do Tribunal de Justiça de São
Paulo (TJ-SP), foi proferida
na quinta-feira e diz respeito
ao casal de médicos Ricardo
Tapajós Martins Coelho Perei-
ra, de 48 anos, e Mario Jorge
Warde Filho, de 41.

O médico infectologista Ricar-
do Tapajós é sócio do Club Ath-
letico Paulistano e, em janeiro
2010, pediu a inclusão de seu
companheiro como dependen-
te no título familiar. A decisão
só foi tomada cerca de sete me-
ses depois, no dia 26 de agosto.
Em assembleia no clube, 150 vo-
tos foram contrários ao pedido,
diante de apenas 2 favoráveis à
inclusão. “Se fosse Maria, e não
Mario, em sete dias eu já estaria
matriculado. Foi o caso da ex-
companheira do Ricardo”, diz o
cirurgião plástico Mario Warde.

Diante da negativa, Tapajós
entrou na Justiça. Na 11.ª Vara
Civil do Foro Central de São
Paulo, a decisão foi favorável ao
casal. O clube, porém, entrou
com recurso no TJ-SP.

O clube, um dos mais tradi-
cionais e fechados de São Pau-
lo, alegou que segue o Código
Civil, segundo o qual só existe
relação estável entre homem e
mulher. Também afirmou que o
Estado não pode se intrometer
em assuntos de interesse de en-
tidade privada. Por fim, assegu-
rou em sua defesa que qualquer
mudança no estatuto do clube
só poderia ser feita por meio de
assembleia dos associados.

O relator do caso na 6.ª Câma-
ra de Direito Privado do Tribu-
nal, desembargador Fortes Bar-
bosa, não aceitou nenhuma das

alegações. Lembrou que o Esta-
do tem a obrigação de garantir
o respeito aos direitos funda-
mentais das pessoas não só nas
suas relações diretas com os ci-
dadãos. Deve protegê-los tam-
bém nas relações entre pessoas
físicas e jurídicas. Em outras pa-
lavras, nenhuma associação ci-
vil pode agir à revelia da lei.

Quanto à lei, o relator lem-
brou que ela reconhece a união
homoafetiva como família. Ci-
tou a decisão do Supremo Tri-
bunal Federal, de 2011, que diz
o seguinte: “os casos de união
contínua, pública e duradoura
entre pessoas do mesmo sexo
não diferem em nada dos casos
entre heterossexuais”. Quanto

à assembleia do clube, o relator
concluiu ser desnecessária, por-
que nenhuma decisão dela po-
de se opor às leis do País.

A decisão foi recebida com
alegria pelo casal. “Ficamos

muito contentes e orgulhosos,
pois é uma abertura de portas.
Agora estamos criando uma ju-
risprudência e, passo a passo,
vamos assegurando um espaço
de normalidade”, diz Warde.
Ele se diz satisfeito porque ou-
tros casais gays já não terão de
passar por esse problema.

Warde conta que ele frequen-
ta habitualmente o clube como
convidado de Tapajós. Para is-
so, paga à parte e não pode usar
muitos dos serviços oferecidos
pelo local, como a academia ou
o cinema. Ele relata que a maio-
ria dos sócios apoia o casal.

“Quando ganhamos em pri-
meira instância, meu Facebook
foi invadido por sócios do clube

com cartas de felicitação, dizen-
do que era para eu me sentir
em casa lá. Temos muitos ami-
gos e colegas que apoiam a cau-
sa”, diz. Para ele, a assembleia
que negou sua inclusão não re-
presenta a vontade dos sócios.

O advogado Fábio Simões
Abrão, que representa o casal,
afirma que, após a publicação
do acórdão, haverá um prazo de
15 dias no qual o clube ainda po-
derá entrar com mais um recur-
so no Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ) ou no Supremo Tri-
bunal Federal (STF). “Gosta-
mos muito da decisão, é uma de-
cisão de vanguarda, pioneira na
tutela dos direitos fundamen-
tais do ser humano”, diz Abrão.

Para ele, o caso vai servir co-
mo precedente para situações
semelhantes. “Mas dificilmente
outro clube vai ter essa postu-
ra, até por ver que o TJ já se po-
sicionou a favor. Opor-se a uma
situação dessas é discriminação
clara e inequívoca”, diz.

Posição oficial. Em nota, o clu-
be afirmou que, “em respeito
aos seus associados e aos envol-
vidos na questão, reafirma sua
inteira disposição em cumprir
a decisão judicial, na forma da
lei”. De acordo com a assesso-
ria de imprensa, o clube não de-
ve recorrer. “Decisão judicial
se cumpre; não se discute”, in-
forma a nota.

Batalha ajudou
outros casais

● Dois lados

Coragem para
aprender em padrões
internacionais

‘Não.’ Cláudia Costin recusou proposta e vaga segue aberta

Conquista. Mario Warde (esq.) pode agora ser incluído como dependente de Tapajós no título familiar do Clube Paulistano

GAUDÊNCIO
FRIGOTTO
PROFESSOR DA UERJ
“Educação é mais do que índices
de português e matemática.”

SIMON
SCHWARTZMAN
SOCIÓLOGO
“Ideias antigas podem e devem
ser superadas.”

Indicação de secretária
de Educação do Rio a
cargo no MEC gerou
mobilização inédita,
contrária e a favor

● Decisão

FÁBIO ABRÃO
ADVOGADO DO CASAL
“O clube alegava que o estatuto
não previa união estável entre
homossexuais, interpretação que
traduzia uma intenção de negar o
acesso, escorando-se em um
formalismo exacerbado. Isso foi
desbancado na Justiça.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 4 dez. 2012, Primeiro Caderno, p. A16.




