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Planos. Depois da posse, o nosso novo presidente, Enrique Peña Nieto,
anunciou imediatamente um programa para melhorar a qualidade da educação. É típico. Todos os presidentes
fazem isso ao tomar posse.
Oprimeiropasso doseuplano émelhorar a qualidade da educação? Então ponha na cadeia a líder do sindicatodosprofessores,ElbaEstherGordillo – e foi o que ele fez na outra semana.
Elba, que dirige o sindicato com 1,5
milhão de afiliados há 23 anos, é suspeita docrime de peculato pelo desvio
de aproximadamente US$ 200 milhões.
Ela deveria estar atrás das grades,
mas uma reforma da educação que se
concentra nos professores e não nos
estudantes não é uma novidade. Durantemuitosanos,afunçãodesecretário da Educação tem se concentrado
não em educar os mexicanos, mas tratar dos professores e de suas questões
trabalhistas.
Nenhum sindicato no México organizatantasgrevesquantoodosprofessores. E, infelizmente, muitos professores que frequentemente compram
ou herdam os seus empregos, têm
uma educação falha.
Durante uma greve em Oaxaca, em
2008, lembro que percorri o acampamento ocupado pelos grevistas à procura de um professor que estivesse
lendoum livro. Ente as dezenas de milhares,nãoencontreinenhum.Encontrei, isso sim, pessoas ouvindo música
disco em volume altíssimo, olhando
televisão, jogando cartas ou dominó,
vegetando. Vi também algumas revistas de fofocas.
Portanto, não deveria me surpreendercomarespostaquandofalei,recentemente, em um evento destinado à
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lapso em termos sociais, políticos e
econômicos porque muitos dos seus
cidadãos não sabem ler.

de

o início da semana passada,vi,entreosclassificados de emprego do
jornal Reforma, o anúncio de um restaurante
na Cidade do México
que procurava lavadores de pratos. A
exigência era que o candidato tivesse
diploma de curso secundário.
Anos atrás, a escola não era para todos. As classes eram lugares onde se
aprendia disciplina, lugares dedicados
ao estudo. Os professores eram figuras respeitadas. Na realidade, os pais
permitiam que eles punissem seus filhos com tapas ou puxões de orelhas.
Mas pelo menos, naqueles dias, as escolas buscavam oferecer uma vida
mais digna.
Hoje, há mais crianças do que nunca
frequentandoaescola, maselasaprendem muito menos. Aliás, elas não
aprendem praticamente nada. A proporçãodemexicanos alfabetizadosestáaumentando.Noentanto,emnúmeros absolutos, há mais pessoas analfabetas no México agora do que há 12
anos.
Mesmo que a alfabetização básica –
a capacidade de ler placas de trânsito
ou um boletim de notícias – esteja aumentando, a prática da leitura de um
livro de verdade não está. O México,
outrora um país com um bom nível de
instrução, agora está em penúltimo lugarentre 108 países, segundo uma avaliação da Unesco dos hábitos de leitura realizada alguns anos atrás.
Não podemos deixar de perguntar
ao sistema educacional mexicano: Como é possível que eu confie para vocês
uma criança durante seis horas, todos
os dias, cinco dias por semana, e que
vocês me devolvam alguém que é basicamente analfabeto?
Apesar dos recentes avanços no desenvolvimento industrial e do número cada vez maior de engenheiros formados, o México está entrando em co-
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Escolas-fábricas. Alguns anos atrás,
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Apesar do avanço econômico, o país está entrando em um
colapso social, porque muitos de seus cidadãos não leem

plesmenteesperando queo póe aumidade os transformassem em lixo.
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O México
parou de ler

promoção da leitura a um público de
300 jovens de 14 e 15 anos. “Quem gosta de ler?”, perguntei. Somente uma
mão se levantou no auditório. Escolhi
então cinco alunos entre a maioria ignorante e pedi que me dissessem por
quenãogostavamdeler.Oresultado era previsível: eles gaguejaram,murmuraram,ficaramimpacientes. Nenhum deles conseguiu articular uma
frase, expressar
uma ideia.
Frustrado,
disse ao público que saísse
do auditório e
fosse procurar
um livro para
ler. Um dos professores veio falar comigo, muito preocupado.
“Temos ainda 40
minutos”,eledisse.Pediuàscrianças que voltassem a sentar e
começou a
contarumafábula sobre
uma planta que
não conseguia
decidir se queria
ser uma flor ou
um repolho.
“Professor”,falei em voz baixa
para ele, “essa estória a gente contanojardimdainfância”.
Em 2002, o
presidente VicenteFoximplementou um plano nacional de
leitura; ele escolheu como porta-voz Jorge
Campos,umjogador de futebol
muito conhecido, encomendou milhões de
livros e montou
uma imensa biblioteca. Infelizmente, os
professores não estavam
adequadamente treinados e
as crianças não tiveram o tempo
necessáriopara lero livronaescola. O
plano se concentrava no livro e não no
leitor. Vi depósitos repletos de centenas de milhares de livros esquecidos,
destinadosaescolasebibliotecas,sim-
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falei com o secretário da Educação do
meu Estado natal, Nuevo León, sobre
leitura nas escolas. Ele olhou para
mim sem compreender o que eu queria. “Na escola, as crianças aprendem a
ler”, ele disse. “Sim”, retruquei, “mas
elas não leem”.
Expliquei a diferença entre saber ler
e ler de fato, entre decifrar as placas de
trânsito e ter acesso ao cânone literário.Eleperguntouparaqueosestudantes deveriam ler Don Quixote, e acrescentou que nós precisávamos ensinálos a ler o jornal.
Quando minha filha tinha 15 anos,
suaprofessorade literaturaproibiutodaobrade ficçãoda classe.“Agoraleremos livros de história e biologia”, ela
disse, “porque assim poderemos ler e
aprender ao mesmo tempo”. Nas nossas escolas, as crianças estão aprendendo o que é fácil ensinar, e não o que
elas precisam aprender. É por essa razão que no México – e em muitos outros países – as ciências humanas foram menosprezadas.
Transformamosasescolas emfábricas que produzem empregados. Sem
nenhum desafio intelectual, os estudantes podem passar de um nível para
o outro desde que assistam às aulas e
sejamsubmissosaos professores.Dessemodo,énaturalquenaescola secundária estejamos preparando motoristas, garçons e lavadores de pratos.
Nãoéo melhor investimento.OMéxico gasta mais de 5% do seu PIB com a
educação – cerca da mesma porcentagem que os Estados Unidos. E a questãonãodizrespeitoateoriaspedagógicas e a novas técnicas que favoreçam
métodos mais rápidos. A máquina da
educação não precisa ser aperfeiçoada: ela precisa de uma mudança total
derumo.Precisafazercomqueosestudantes leiam, leiam e leiam.
Mas talvez o governo mexicano
não esteja disposto a educar de fato o
seu povo. Sabemos que os livros dão
às pessoas ambições, expectativas,
um senso de dignidade. Se amanhã
devêssemos acordar tão preparados
quanto o povo finlandês, as ruas se
encheriam de cidadãos indignados e
o nosso governo apavorado se perguntaria onde foi que essas pessoas
receberam mais do que um treinamento para se tornarem lavadoras de
pratos. / TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA
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É ESCRITOR MEXICANO E AUTOR DO
ROMANCE O ‘ÚLTIMO ESCRITOR’

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 mar. 2013, Primeiro Caderno, p. A10.

O melhor da internet

Veja a íntegra das notas. blogs.estadão.com.br/radar-global
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Novo Congresso da
China tem 90 bilionários

Sul-africano de 8 anos
‘casa’ com mulher de 61

EUA sepultam soldados
mortos na guerra civil

Segundo estudo divulgado pela
Bloomberg, 90 integrantes da nova legislatura do Congresso do
Povo da China têm fortunas superioresaUS$1,8bilhão.OLegislativo unicameral de Pequim,
que está reunido para oficializar
Xi Jinping no comando do país,

Sanele Masilela, de 8 anos, trocou alianças com Helen Shabangu,de61, naÁfrica do Sul. Segundo o jornal The Sun, a cerimônia
– que não tem validade jurídica –
foi realizada a pedido do menino, que acredita “atender à vontade de seus ancestrais”.

Em uma cerimônia com honras
miliares no cemitério de Arlington, dois marinheiros americanos mortos em combate contra
um navio confederado, na guerra civil (1851-1856), foram sepultados na sexta-feira. A identidade deles é desconhecida.

temquase3 millugares. Onúmero de congressistas bilionários
cresceu 20% na nova legislatura.

Ahmadinejad é criticado no Irã
por ter abraçado mãe de Chávez
AFP

Foto em que presidente
iraniano aparece tocando
emocionado Elena de
Chávez mostra ‘traição
ao Islã’, acusam críticos
TEERÃ

Uma foto do abraço emocionado do presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, na mãe do
líder bolivariano Hugo Chávez,
morto na terça-feira, está causando revolta dentro da república islâmica. A cena ocorreu na
sexta-feira, durante o velório de
Chávez, quando Ahmadinejad
tocou a septuagenária Elena
Frias de Chávez com as mãos e o
rosto, e em seguida deu um beijo
nocaixãodopresidentevenezuelano.
Políticos conservadores de
Teerã afirmaram que o contato

‘Anti-Islã’. Ahmadinejad abraça mãe de Chávez, de 78 anos
com a mãe de Chávez era uma
afronta ao Islã – um “haram”, segundo a terminologia corânica.
Mohammad Taghi Rahbar, que
conduz as rezas às sextas-feiras
na segunda maior cidade do Irã,
Isfahan,afirmou àagênciade no-

tícias Mehr que o presidente
“perdeu o controle”. “Cumprimentar com as mãos uma nãomahdran (mulher que não é da
família), sob qualquer circunstância, seja ela velha ou jovem,
não é permitido. Abraçar ou ex-

pressar emoções é impróprio
para a dignidade do presidente de um país como a República Islâmica do Irã.”
MohammadDehghan,integrante do Parlamento (Majlis), disse que o abraço de Ahmadinejad expõe a “corrente
deturpada” – termo usado pelo líder supremo, Ali Khamenei, para criticar o presidente
e seus aliados.
Ahmadinejad é acusado
por opositores de tentar diluir os valores islâmicos do
Irã, fomentando uma linguagem nacionalista, saudosa do
império persa. Depois de dizer na semana passada que
Chávez “ressuscitaria ao lado
de Jesus”, o presidente escutou do aiatolá Ahmad Khatami: “Ele foi longe demais. Poderia ter enviado uma mensagem diplomática”. / AP
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US$ 800

tinha o americano Harold Walls,
numa carteira que perdeu, há
três anos, em Milford, Delaware. Ela foi encontrada e devolvida ao dono. E o dinheiro ainda
estava lá. Walls comemorou.

Escocês demora 50
anos para devolver livro
O escocês David Black devolveu
a uma biblioteca de Edimburgo
um livro que deveria ter trazido
de volta há mais de 50 anos.
Blackdecidiudevolver aobra depois que a biblioteca anistiou as
multas por atrasos. Ele devia
mais de 2,7 mil libras.

Guatemala suspende
julgamento de ex-ditador
CIDADE DA GUATEMALA

A Justiça da Guatemala suspendeuo iníciodo julgamento doexditador do país Efraín Ríos
Montt, acusado de genocídio. O
general teria assassinado 1.770
indígenas enquanto esteve à
frentedogovernodopaíscentroamericano, entre 1982 e 1983. A
suspensãoteriacarátertemporário e foi motivada por um pedido
da defesa de Ríos Montt. Até ontem, a nova data para o começo
do procedimento não havia sido
anunciada.
Com 86 anos, Ríos Montt será
julgado pelo massacre de maias
ocorrido no Departamento de

Quiché, no norte da Guatemala,
em uma das mais sangrentas fases da guerra civil, que durou de
1960 a 1996. O anúncio de que o
ditador sentaria no banco dos
réusfoicomemoradopororganizações internacionais de defesa
dos direitos humanos. / AFP

