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US$ 800
tinha o americano Harold Walls,
numa carteira que perdeu, há
três anos, em Milford, Delawa-
re. Ela foi encontrada e devolvi-
da ao dono. E o dinheiro ainda
estava lá. Walls comemorou.

Segundo estudo divulgado pela
Bloomberg, 90 integrantes da no-
va legislatura do Congresso do
Povo da China têm fortunas su-
periores a US$ 1,8bilhão. O Legis-
lativo unicameral de Pequim,
que está reunido para oficializar
Xi Jinping no comando do país,

tem quase 3 mil lugares. O núme-
ro de congressistas bilionários
cresceu 20% na nova legislatura.

AMERICANA
THE SUNBLOOMBERG

Escocês demora 50
anos para devolver livro

DAILY MIRROR
EUA sepultam soldados
mortos na guerra civil
Em uma cerimônia com honras
miliares no cemitério de Arling-
ton, dois marinheiros america-
nos mortos em combate contra
um navio confederado, na guer-
ra civil (1851-1856), foram sepul-
tados na sexta-feira. A identida-
de deles é desconhecida.

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

Novo Congresso da
China tem 90 bilionários

Veja a íntegra das notas. blogs.estadão.com.br/radar-global

Guatemala suspende
julgamento de ex-ditador

●✽
DAVID
TOSCANA
THE NEW YORK TIMES

TEERÃ

Uma foto do abraço emociona-
do do presidente do Irã, Mah-
moud Ahmadinejad, na mãe do
líder bolivariano Hugo Chávez,
morto na terça-feira, está cau-
sando revolta dentro da repúbli-
ca 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
no caixão do presidente venezue-
lano.

Políticos conservadores de
Teerã afirmaram que o contato

com a mãe de Chávez era uma
afronta ao Islã – um “haram”, se-
gundo a terminologia corânica.
Mohammad Taghi Rahbar, que
conduz as rezas às sextas-feiras
na segunda maior cidade do Irã,
Isfahan, afirmou à agência de no-

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

pressar emoções é impróprio
para a dignidade do presiden-
te de um país como a Repúbli-
ca Islâmica do Irã.”

Mohammad Dehghan, inte-
grante do Parlamento (Maj-
lis), disse que o abraço de Ah-
madinejad expõe a “corrente
deturpada” – termo usado pe-
lo líder supremo, Ali Khame-
nei, para criticar o presidente
e seus aliados.

Ahmadinejad é acusado
por opositores de tentar di-
luir os valores islâmicos do
Irã, fomentando uma lingua-
gem nacionalista, saudosa do
império persa. Depois de di-
zer na semana passada que
Chávez “ressuscitaria ao lado
de Jesus”, o presidente escu-
tou do aiatolá Ahmad Khata-
mi: “Ele foi longe demais. Po-
deria ter enviado uma mensa-
gem diplomática”. / AP

O México
parou de ler
Apesar do avanço econômico, o país está entrando em um
colapso social, porque muitos de seus cidadãos não leem

Ahmadinejad é criticado no Irã
por ter abraçado mãe de Chávez

AFP

VISÃO
GLOBAL

O escocês David Black devolveu
a uma biblioteca de Edimburgo
um livro que deveria ter trazido
de volta há mais de 50 anos.
Black decidiu devolver a obra de-
pois que a biblioteca anistiou as
multas por atrasos. Ele devia
mais de 2,7 mil libras.

Sanele Masilela, de 8 anos, tro-
cou alianças com Helen Shaban-
gu, de 61, na África do Sul. Segun-
do o jornal The Sun, a cerimônia
– que não tem validade jurídica –
foi realizada a pedido do meni-
no, que acredita “atender à von-
tade de seus ancestrais”.

CIDADE DA GUATEMALA

A Justiça da Guatemala suspen-
deu o início do julgamento do ex-
ditador do país Efraín Ríos
Montt, acusado de genocídio. O
general teria assassinado 1.770
indígenas enquanto esteve à
frente do governo do país centro-
americano, entre 1982 e 1983. A
suspensão teria caráter temporá-
rio e foi motivada por um pedido
da defesa de Ríos Montt. Até on-
tem, 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 fa-
ses da guerra civil, que durou de
1960 a 1996. O anúncio de que o
ditador sentaria no banco dos
réus foi comemorado por organi-
zações internacionais de defesa
dos direitos humanos. / AFP

estadão.com.br

No início da semana pas-
sada, vi, entre os classifi-
cados de emprego do
jornal Reforma, o anún-
cio 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 to-
dos. As classes eram lugares onde se
aprendia disciplina, lugares dedicados
ao estudo. Os professores eram figu-
ras respeitadas. Na realidade, os pais
permitiam que eles punissem seus fi-
lhos com tapas ou puxões de orelhas.
Mas pelo menos, naqueles dias, as es-
colas buscavam oferecer uma vida
mais digna.

Hoje, há mais crianças do que nunca
frequentando a escola, mas elas apren-
dem muito menos. Aliás, elas não
aprendem praticamente nada. A pro-
porção de mexicanos alfabetizados es-
tá aumentando. No entanto, em núme-
ros absolutos, há mais pessoas analfa-
betas 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 au-
mentando, 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 lu-
gar entre 108 países, segundo uma ava-
liação da Unesco dos hábitos de leitu-
ra realizada alguns anos atrás.

Não podemos deixar de perguntar
ao sistema educacional mexicano: Co-
mo 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 basi-
camente analfabeto?

Apesar dos recentes avanços no de-
senvolvimento industrial e do núme-
ro cada vez maior de engenheiros for-
mados, o México está entrando em co-

lapso em termos sociais, políticos e
econômicos porque muitos dos seus
cidadãos não sabem ler.

Planos. Depois da posse, o nosso no-
vo presidente, Enrique Peña Nieto,
anunciou imediatamente um progra-
ma para melhorar a qualidade da edu-
cação. É típico. Todos os presidentes
fazem isso ao tomar posse.

O primeiro passo do seu plano é me-
lhorar a qualidade da educação? En-
tão ponha na cadeia a líder do sindica-
to dos professores, Elba Esther Gordil-
lo – e foi o que ele fez na outra semana.
Elba, que dirige o sindicato com 1,5
milhão de afiliados há 23 anos, é sus-
peita do crime de peculato pelo desvio
de aproximadamente US$ 200 mi-
lhões.

Ela deveria estar atrás das grades,
mas uma reforma da educação que se
concentra nos professores e não nos
estudantes não é uma novidade. Du-
rante muitos anos, a função de secretá-
rio da Educação tem se concentrado
não em educar os mexicanos, mas tra-
tar dos professores e de suas questões
trabalhistas.

Nenhum sindicato no México orga-
niza tantas greves quanto o dos profes-
sores. E, infelizmente, muitos profes-
sores que frequentemente compram
ou herdam os seus empregos, têm
uma educação falha.

Durante uma greve em Oaxaca, em
2008, lembro que percorri o acampa-
mento ocupado pelos grevistas à pro-
cura de um professor que estivesse
lendo um livro. Ente as dezenas de mi-
lhares, não encontrei nenhum. Encon-
trei, isso sim, pessoas ouvindo música
disco em volume altíssimo, olhando
televisão, jogando cartas ou dominó,
vegetando. Vi também algumas revis-
tas de fofocas.

Portanto, não deveria me surpreen-
der com a resposta quando falei, recen-
temente, em um evento destinado à

promoção da leitura a um público de
300 jovens de 14 e 15 anos. “Quem gos-
ta de ler?”, perguntei. Somente uma
mão se levantou no auditório. Escolhi
então cinco alunos entre a maioria ig-
norante e pedi que me dissessem por
que não gostavam de ler. O resulta-
do era previsível: eles gagueja-
ram, murmuraram, fica-
ram impacientes. Ne-
nhum deles conse-
guiu articular uma
frase, expressar
uma ideia.

F r u s t r a d o ,
disse ao públi-
co que saísse
do auditório e
fosse procurar
um livro para
ler. Um dos pro-
fessores veio fa-
lar comigo, mui-
to preocupado.
“Temos ainda 40
minutos”, ele dis-
se.Pediuàs crian-
ças que voltas-
sem a sentar e
começou a
contarumafá-
b u l a s o b r e
uma planta que
não conseguia
decidir se queria
ser uma flor ou
um repolho.

“Professor”,fa-
lei em voz baixa
para ele, “essa es-
tória a gente con-
ta no jardim da in-
fância”.

Em 2002, o
presidente Vi-
centeFoximple-
mentou um pla-
no nacional de
leitura; ele esco-
lheu como por-
ta-voz Jorge
Campos,um joga-
dor de futebol
muito conheci-
do, encomen-
dou milhões de
livros e montou
uma imensa biblio-
teca. Infelizmente, os
professores não estavam
adequadamente treinados e
as crianças não tiveram o tempo
necessário para ler o livro na escola. O
plano se concentrava no livro e não no
leitor. Vi depósitos repletos de cente-
nas de milhares de livros esquecidos,
destinados a escolas e bibliotecas, sim-

plesmente esperando que o pó e a umi-
dade os transformassem em lixo.

Escolas-fábricas. Alguns anos atrás,
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 que-
ria. “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 literá-
rio. Ele perguntou para que os estudan-
tes deveriam ler Don Quixote, e acres-
centou que nós precisávamos ensiná-
los a ler o jornal.

Quando minha filha tinha 15 anos,
sua professora de literatura proibiu to-
da obra de ficção da classe. “Agora lere-
mos livros de história e biologia”, ela
disse, “porque assim poderemos ler e
aprender ao mesmo tempo”. Nas nos-
sas escolas, as crianças estão apren-
dendo o que é fácil ensinar, e não o que
elas precisam aprender. É por essa ra-
zão que no México – e em muitos ou-
tros países – as ciências humanas fo-
ram menosprezadas.

Transformamos as escolas em fábri-
cas que produzem empregados. Sem
nenhum desafio intelectual, os estu-
dantes podem passar de um nível para
o outro desde que assistam às aulas e
sejam submissos aos professores. Des-
se modo, é natural que na escola secun-
dária estejamos preparando motoris-
tas, garçons e lavadores de pratos.

Não é o melhor investimento. O Mé-
xico gasta mais de 5% do seu PIB com a
educação – cerca da mesma porcenta-
gem que os Estados Unidos. E a ques-
tão não diz respeito a teorias pedagógi-
cas e a novas técnicas que favoreçam
métodos mais rápidos. A máquina da
educação não precisa ser aperfeiçoa-
da: ela precisa de uma mudança total
de rumo. Precisa fazer com que os estu-
dantes 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 per-
guntaria onde foi que essas pessoas
receberam mais do que um treina-
mento para se tornarem lavadoras de
pratos. / TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA

✽

É ESCRITOR MEXICANO E AUTOR DO

ROMANCE O ‘ÚLTIMO ESCRITOR’

‘Anti-Islã’. Ahmadinejad abraça mãe de Chávez, de 78 anos

Foto em que presidente
iraniano aparece tocando
emocionado Elena de
Chávez mostra ‘traição
ao Islã’, acusam críticos
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 mar. 2013, Primeiro Caderno, p. A10.




