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OBrasil está mal
em educação e,
pelo visto, quer
melhorar seu
d e s e m p e n h o
com o chicote

do Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem). Primeiro, criou
um exame que reflete a incapa-
cidade do Estado de fiscalizar a
qualidade do ensino. Se não
conseguimos melhorar a quali-
dade do ensino, chibata nos ilu-
didos. Afinal, a culpa não é sem-
pre do estudante. O Ministério
da Educação (MEC) prefere
olhar pelo retrovisor a olhar pe-
lo para-brisa. Os educatecas
(obrigado, Elio Gaspari), já que
não resolvem o problema com
reais soluções, fa-lo-ão punin-
do as vítimas.

Hágenteque apenasnãoquer
fazer o Enem. É uma liberdade
assegurada pela Constituição,
mas os educatecas põem todos
no mesmo vagão. Destino: um
campo de condenados. Talvez
queiram imitar (mal) a Coreia
do Sul. Lá, um exame feito no
fim do curso secundário define
o futuro de um estudante: se se-
rá um felizardo por toda a vida –
sejanaburocraciagovernamen-
tal, seja nos chaebols, os grandes
conglomerados industriais – ou
um pária para sempre, porque
não se saiu bem num exame. A
Coreia está repensando o que a
revista inglesa The Economist
(26/10) chamou de corrida ar-
mamentista: todos correm nu-
ma raia só para se saírem bem
naprovaque definirá a universi-
dade – mas nem a economia
nem a felicidade se resumem a
um diploma universitário.

No Brasil, quem vai para a bu-
rocraciagovernamental regula-
rá cada vez mais a vida de todos
nós. Quem vai para a empresa
privada terminará junto com
muita gente no topo e pouca
gente para fazer o que é impor-
tante no processo produtivo.
De ambas as coisas se queixam
muito os empresários brasilei-
ros e são eles que fazem o Brasil
crescer.

NaCoreiadoSul,menosestu-
dantes estão optando por fazer
oexamee aceitando quea felici-
dade pode estar fora daquilo
queobomresultado nele garan-
te. A pressão é simplesmente
muito grande e talvez não com-
pense os sacrifícios.

Nos Estados Unidos a demo-
cratização da universidade co-
meçou com o fim da 2.ª Guerra

Mundial. Todos os veteranos
da guerra tiveram acesso a um
cursouniversitárioouprofissio-
nal e puderam melhorar de vi-
da. Esse sistema subsistiu até
cerca de 2005. Aí a economia
disse: basta! Precisava de mais
gente treinada para cumprir as
tarefas de nível médio. Para is-
so a universidade é demais. Ho-
je, para muita gente, não com-
pensa endividar-se para fazer
um curso universitário que já
não garante um emprego mais
bem remunerado.

Em conversas com empresá-
rios brasileiros, estes dizem
querer menos regulação e mão
de obra mais competente no ní-
vel médio e operacional, “onde
as coisas acontecem”. Melhor
um college de dois anos ou reci-
clagens periódicas. Com maté-

rias específicas, universitárias
ou não, concluídas num curso
via internet, servem melhor às
necessidades das empresas,
que estão sempre sendo força-
das a inovar, e aos empregados,
que precisam estar atualizados.

Há alguns anos uma universi-
dade brasileira ofereceu cursos
com aulas das 11 da noite à 1 da
madrugada. Os educatecas
chiaram: ninguém pode estu-
dar a sério nesse horário, disse-
ram. Depois de uma longa que-
da braço cederam e os cursos
são um sucesso. Enquanto is-
so, o Senai (que, felizmente,
nãoé controladopelos educate-
cas) passou a oferecer cursos
ligados à ferramentaria, das 4
da madrugada às 7 de manhã,
no Complexo do Alemão. Ha-
via fila na porta e a moçada que
de lá saía tinha emprego garan-
tido porque e economia preci-
sava. Felizes eles, que não eram
regulados pelo MEC.

Quemtoma decisões em Bra-
sília muito pouco contato tem
com quem produz riqueza e pa-
ga impostos que sustentam o
governo. Resultado cruel: mais
políticas que saem da cabeça de
quem não tem nenhuma expe-
riência no processo produtivo e
prejudicam a satisfação das ne-
cessidades reais da produção. A
ânsia regulatória-fiscalizatória
desvia atenções e recursos, que
deviam ser canalizados para o

crescimento, para atividades
cartoriais e certificatórias que
pouco ou nada rendem e muito
atrapalham.

SteveJobs,daApple,e BillGa-
tes, da Microsoft, largaram a
universidade e por isso pude-
ram inovar. Peter Thiel, que fi-
cou bilionário com o PayPal e
com o Facebook, criou, por
meio de uma fundação com seu
nome, 20 bolsas por ano para
estudantes com menos de 20
anos de idade largarem cursos
universitários e se dedicarem a
desenvolverinovações,orienta-
dosnãoporburocratasgoverna-
mentais, mas por empresários
desucessoqueproduzemascoi-
sas que nos fazem mais felizes.
Esse choque de realidade faria
efeito aqui, mas cá nem Jobs
nem Gates poderiam ensinar
em nenhuma faculdade porque
não são formados por uma...

A Coreia pensa em “descom-
primir” o sistema credencial.
No Brasil, educatecas criam
mais obrigações para “compri-
mir” mais os adolescentes com
políticas que estão sendo aban-
donadas em outros países. Bu-
rocratas ouvem falar de progra-
mas que parecem ser muito
bons em outros lugares e os
transplantam para o Brasil sem
saber de suas disfuncionalida-
des. Ou seja, criam políticas
sem pés nem cabeça, “maca-
queadas” de outros lugares on-
de já estão sendo abandonadas,
para trazê-las para cá como se
pudessem ser panaceias.

As regras do Enem estão ca-
da vez mais rígidas (como tudo
o que é administrado por buro-
cracias). Agora, além de esse
exame se estar tornando obri-
gatório, ainda querem colocar
mais umas bolinhas de ferro
nas tiras da chibata, inventan-
do multas para quem se inscre-
ver e não aparecer no dia da pro-
va! Da cabeça de quem sairia
uma coisa dessas?

Para quem ainda não se deu
conta, uma ditadura se baseia
no autoritarismo burocrático.
Vivernum sistema em que sem-
pre os outros obrigam os uns a
fazer o que os eles querem ex-
plica um pouco do que é o “tu-
do isso que está aí” contra o
que as pessoas protestam.
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Em 1917 os bolche-
viques forjaram o
pactoentreoperá-
rios e campone-
ses. Nascia ali a
aliança que mu-

dou a face do mundo e inaugu-
rou o comunismo. Uma aliança
cujo símbolo – o martelo e a foi-
ce, dispostos em forma de cruz
– percorreu o século 20 como o
selo maior da causa revolucio-
nária. Em 1968 Paris foi o epi-
centro de outra aliança, esta en-
tre os estudantes e os operá-
rios, numa vaga que fez a delícia
dos intelectuais e ergueu barri-
cadas de puro desejo. Agora,
nascidadesbrasileiras,vaisede-
senhando uma terceira aliança,
esta um tanto estabanada, en-
tre jovens estudantes em eufo-
ria voluntarista – que se veem
como anarquistas e herdeiros
dolegadoteóricodasduas alian-
ças anteriores – e serviçais do
crime organizado, uns com um
pé na banda podre da polícia,
outros com as mãos na franja
do tráfico, sem falar dos que di-
zem amém para as milícias, pa-
ra botar fogo em ônibus na es-
trada, amedrontar os bairros
pobres e, no fim das contas, es-
vaziar de vez as manifestações
derua,transformando-asem ar-
ruaça em que cidadãos de cara
limpa não têm mais lugar.

Da aliança operário-campo-
nesa de 1971 não sobrou quase
nada além de um logotipo, ora
empunhado por aposentados
em Moscou, ora patrocinado
por autoridades em Havana ou
Pequimparaatosoficiais eenfa-
donhos. Da aliança entre uni-
versitários e operários de Paris
ficaram apenas fragmentos de
narrativas mais ou menos filo-
sóficas, além de uma nostalgia
romântica e quase charmosa na
fala de sobreviventes saudosos.
Quanto à recente aliança crimi-
no-estudantil,que promovefes-
tivais de pernadas em agências
bancárias e em agentes da lei,
dessa aí não se conhece bem o
saldo. O que já se sabe é que,
sejaqualfor,seráum saldocom-
pletamente melancólico. A ter-
ceiraaliança prestou seusservi-
çosnão àspessoasqueprotesta-
vam nas ruas, mas à repressão,
quequeriabaternelasenãocon-
seguia. Realizou a tarefa que a
PolíciaMilitar, com seu despre-
paro bruto e chucro, jamais foi
capaz de realizar: acabar com o
sentido cívico e transformador
dos protestos de rua, arrancan-

do-lhes a graça, a criatividade e
a força social.

Pôr fogo em viatura não mu-
da nada em lugar nenhum, ape-
nas reforça o apego à ordem
(daí as especulações, funda-
mentadas,dequeoquebra-que-
bra generalizado serve para an-
gariarapoiopara a tropade cho-
que). Espatifar vitrines a esmo
nãopromovenenhumaboacau-
sa, apenas desperta a antipatia
popular. A estultice estratégica
embutida na tática suposta-
mente anarquistade partir para
a ignorância beira o inacreditá-
vel.Parece açãodeinimigoinfil-
trado. Aliás, em parte, é isso
mesmo. A máscara, essa fanta-
sia de Durango Kid, de Zorro,
de Tartaruga Ninja de esquer-
da, virou um passe livre não pa-
ra andar de graça no circular,
maspara qualquerum quequei-
ra instaurar a violência no meio
darua. Era tudoo quea crimina-
lidade queria. A propósito, as
notícias de que existem entre
osmascaradosdosquebra-que-
bras delinquentes já conheci-
dos nas delegacias não deve-
riam surpreender ninguém.
Fantasiado de black bloc, o as-
saltante pode roubar o que bem
quiser e disseminar o pânico.
Foi assim que o crime seques-
trou os protestos da cidadania.

A aliança crimino-estudantil
não nasceu de um programa re-
volucionário, de uma inteligên-

cia, mas de uma política sem
programa e sem pensamento,
queresultou naantipolítica. Ela
surgiu como um efeito colate-
ral provocado pela pancadaria
festiva, que fugiu ao controle
dos que, dizendo não acreditar
em controle, se imaginavam no
controle da confusão. Alguns
deles gostavam de falar que a tal
da “mídia” promovia a “crimi-
nalização dos movimentos so-
ciais”. Pois bem, agora eles cri-
minalizaram estupidamente
um dos mais significativos mo-
vimentos de inconformismo
quetivemos noBrasil. Crimina-
lização dos movimentos sociais
é isso aí,o resto é teoria da cons-
piração (que tem 0,1% de teoria
e 99,9% de conspiração).

Sabemos todos que um to-
que de vandalismo sempre es-

capa a qualquer episódio em
que as multidões se exaltam. É
da natureza da coisa. Há brigas
em estádios de futebol, assim
como há socos no vizinho em
shows de heavy metal e xinga-
mento entremotoristas nos en-
garrafamentos. Até aí, nenhu-
ma novidade. As manifesta-
ções de rua não são – nunca fo-
ram – celebrações de boas ma-
neiras e de congraçamentos
em câmera lenta, com as pes-
soas de olhos lânguidos, semi-
cerrados, dando sorrisinhos
zen umas para as outras. O pro-
blema, agora, é que o toque de
vandalismo – que era absoluta-
mente previsível e, por isso
mesmo, um tanto inevitável –
acabouvirandoaregrae tornan-
do o todo inviável. Exatamente
por isso é que podemos dizer
que os entusiastas das másca-
ras como salvo-conduto para
depredar todo o cenário acaba-
ram fazendo o trabalho da re-
pressão mais primitiva.Manda-
ram os manifestantes pacíficos
de volta para casa e fizerampro-
pagandada polícia, da piorpolí-
cia que pode existir, aquela que
se vale da força bruta para im-
por a ordem dos de cima contra
a vontade dos de baixo.

Se fenecerem nesse esvazia-
mento patético, as manifesta-
çõesde junhoterão sidoumma-
logro. Que grande pena. Sem
gente na rua, gente de cara lim-
pa, não será possível mudar o
Brasil. Vivemos ainda num país
que trata como se fosse rotina
o fato de um tiro de policial, no
exercício de sua função públi-
ca, matar um adolescente de-
sarmado. Isso não escandaliza
ninguém (escândalo é quando
o cidadão desarmado bate no
policial). Vivemos num país
em que as autoridades estão aí,
perdidas, atarantadas, sem sa-
ber como conter o caos das
ruas. Um país em que a tropa de
choque é treinada para ver no
manifestante um inimigo – e
onde os policiais se omitem cri-
minosamente diante de tantos
atos de vandalismo escancara-
do. Vivemos, enfim, num país
que precisa mudar. Aí vêm os
black blocs e expulsam das
ruas os manifestantes pacífi-
cos. Mesmo que involuntaria-
mente, eles agem como os co-
veiros de uma esperança.
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Julio Mesquita (1885-1927)
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Francisco Mesquita (1915-1969)
Luiz Carlos Mesquita (1952-1970)

José Vieira de Carvalho Mesquita (1947-1988)
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Luiz Vieira de Carvalho Mesquita (1947-1997)
Ruy Mesquita (1947-2013)

Uma aliança
crimino-estudantil?

Fórum dos Leitores

O Enem e a
chibata autoritária

GESTÃO HADDAD
Aumento do IPTU

Se para subsidiar 20 centavos da
tarifa de ônibus o aumento do
IPTU foi de 20% a até mais de
100% em três anos, imaginem se
for aprovada a gratuidade do
transporte público, como que-
rem alguns. Vamos ter de entre-
gar os nossos imóveis e ainda fi-
car devendo algum.
JACOB DORF
jdorf@uol.com.br
São Paulo

Protesto e súplica

Os eleitores do nosso prefeito
têm de se reunir na frente da Pre-
feitura, todos levando cartazes
com o seguinte escrito: “Fernan-
do Malddad, será impossível pa-
gar tudo isso de IPTU, tenha pie-
dade de nós!”.
ARCANGELO SFORCIN FILHO
arcangelosforcin@gmail.com
São Paulo

Pesquisas

Segundo o Datafolha, 89% dos
paulistanos desaprovam o au-
mento extorsivo do IPTU para
subsidiar as tarifas de ônibus.
Martaxa, Gilberto Taxab e agora
Fernando Malddad desdenha-
ram da opinião pública. Este últi-
mo está certo em dizer que “esta
cidade é um cemitério de políti-
cos”, mas só daqueles que fazem
farra com o dinheiro alheio. Po-
de encomendar o seu “velório”,
a farsa da campanha eleitoral foi
desmascarada rapidinho.
MÁRIO ISSA
drmarioissa@yahoo.com.br
São Paulo

Inadimplência

Será que o prefeito já se pergun-
tou ou tem ideia do aumento da
inadimplência no IPTU com es-
ses aumentos desproporcionais
e injustos que estão sendo pro-
metidos para os próximos anos?

Seria interessante um estudo da
Prefeitura para dimensionar is-
so. Não se pode taxar a popula-
ção além de certo limite, que é o
do aumento de renda, não do va-
lor venal dos imóveis. E quando
esse valor cair, virá a redução na
planta genérica?
JOSÉ TADEU PICOLO ZANONI
tzanoni@gmail.com
São Paulo

Expedientes condenáveis

Vergonhoso o que foi feito nesse
episódio do aumento do IPTU:
votação antecipada e feita tarde
da noite, negociação de cargos e
emendas para vereadores, ex-se-
cretário reassumindo cadeira na
Câmara só para votar a favor do
aumento... Por sinal, tudo o que
o PT condena nos outros. Imagi-
nem se um prefeito de outro par-
tido quisesse aumentar o IPTU
nesse porcentual a gritaria e a
histeria da bancada do PT. Mas
eles podem. Qual vai ser o retor-
no que será dado ao cidadão?

ALEXANDRE FONTANA
alexfontana70@yahoo.com.br
São Paulo

É dando que se recebe...

Fico curioso para saber que favo-
res o prefeito espertalhão Fer-
nando Haddad prometeu aos ve-
readores desavergonhados – so-
bretudo os de partidos de “oposi-
ção” – para que votassem a favor
do imoral e escandaloso aumen-
to do IPTU.
PAULO RIBEIRO DE CARVALHO JR.
paulorcc@uol.com.br
São Paulo

Banimento

Que esses políticos traidores da
boa-fé do povão sejam banidos
da Câmara Municipal na próxi-
ma eleição. Não podemos deixar
cair no esquecimento o nome de
vereadores de má-fé, oportunis-
tas de plantão, do tipo Marquito,
eleito à custa de suas ridículas

aparições na televisão, dr. Calvo,
cujo pai, sim, era gente do povo,
Ari Friedenbach e esse político
de profissão Wadih Mutran, que
traíram a confiança dos que ain-
da votaram nessa corja.
JOÃO DEVITTE FERREIRA
j.devitte@devitteseguros.com.br
São Paulo

Embargos

Após a Câmara Municipal ter au-
torizado o aumento do IPTU pe-
la apertada margem de 29 votos
a favor e 26 contra, será que não
é o caso de aplicar os “embargos
infringentes” nessa votação?
ANTONIO CARLOS MARTINS
acmartins@uol.com.br
São Paulo

Trem da alegria

O alcaide de São Paulo, que pro-
vavelmente não se elegeria síndi-
co do prédio onde mora, bem ao
estilo Marta Suplicy, afirmou so-

bre o IPTU: “É um tributo que
pago com toda a alegria”. Esque-
ceu-se de mencionar que a ale-
gria que ele sente se dá pelo sus-
tento do “trem da alegria” petis-
ta. Bom administrador enxuga
as despesas e gasta melhor, não
aumenta impostos sem antes fa-
zer o dever de casa.
EDUARDO BIRAL
elbiral@ig.com.br
São Paulo

Pesadelo

“Ali Baddad e seus quase 40%” é
apenas o capítulo inicial da histó-
ria das 1.001 noites de pesadelo
que está vivendo a nossa cidade.
LEONARDO GIANNINI
leogann930@terra.com.br
São Paulo

Burrada

Tudo o que tenho a dizer aos
paulistanos a respeito do aumen-
to do IPTU é: bem feito! Depois

●✽
EUGÊNIO
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Burocratas trazem para
o País políticas sem pés
nem cabeça como se
pudessem ser panaceias

Os black blocs, mesmo
que involuntariamente,
agem como os coveiros
de uma esperança
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 31 out. 2013, Primeiro Caderno, p. A2.




