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Nadécadade90,CaetanoVelo-
so e Gilberto Gil conclamavam-
nosapensarnoHaiti, rezarpelo
Haiti. Mais recentemente, nos-
sastropasláestacionarampara
garantir a restauração da paz e
da democracia locais. Há al-
guns dias, circulou outra notí-
cia sobre oHaiti, aindadesalen-
tadora para eles, porém mais
constrangedora para nós.
Com o ranking apresentado

no relatório daUnesco “Educa-
çãoparaTodos2006–Professo-
res e Educação de Qualidade”,
combasenoanode2002,oshai-
tianos ensinaram aos brasilei-
ros algo tão sutil quanto essen-
cial:que,mesmoemsituaçãode
extrema pobreza e vulnerabili-
dade sociopolítica, é possível
tratar as crianças melhor do
que estamos fazendo. Os dados
do relatório revelam algo im-
pressionante e estranhamente
familiar. Os brasileiros conse-
guiramaproezavexatóriadere-
provar 21% das crianças matri-
culadas nos quatro primeiros
anosdoensinofundamental.En-
quanto isso, nomesmoperíodo,
oshaitianosreprovaram15%de
seus alunos.
OBrasilocupao16ºpostoen-

tre os 45 países com asmais al-
tas taxas de reprovação do pla-
neta, estes em sua maioria rin-
cõesafricanosoriundosdeguer-
ras civis. O Haiti, também em
situação semelhante, obteve o
26º posto. Outros exemplos de
países em situação melhor que
o Brasil? Laos, Ruanda, Costa
do Marfim, Mauritânia, Ugan-
da, Guatemala, Marrocos, Na-
míbia,CaboVerde,Senegal,Ar-
gélia,Suriname,Camboja,Nica-
rágua eGuiné.
Mas nos atenhamos aoHaiti.

De largada, é necessário apon-
tar que, diferentemente do res-
tritoporcentualpopulacionalda
ilha caribenha, no caso brasilei-
ro(oquartocontingentepopula-
cional planetário) estamos nos
referindoamilhõesdepessoas–
pequenos futuros cidadãos, al-
guns ainda ousariam dizer. Te-
mos por volta de 30 milhões de
criançasmatriculadasnoensino

fundamentalpúblico,emsuases-
feras federal, estadual emunici-
pal.Outros3milhõessãoatendi-
dos pela escola privada. Supon-
do que metade do contingente
atendido pela escola pública es-
teja alocada nos primeiros qua-
trodosoitoanosdoensinofunda-
mental, o resultado das contas
dareprovaçãonacionalequivale

a mais de 3 milhões de alunos.
Repetindo:mais de 3milhões de
crianças reprovadas; quaseme-
tadedapopulaçãohaitiana.
Eis aqui o quadro sem reto-

quesdodescalabroeducacional
que acomete o País. Os núme-
rosacimarevelam,curiosamen-
te, as duas pontas do processo
desegregaçãoescolarecivil em
curso entre nós: de um lado,
maisde3milhõesdecandidatos
a uma existência de quinta ou
sextacategorias;dooutro, idên-
ticos 3 milhões de pessoas su-
postamenteprotegidospelosin-
tramuros da iniciativa privada,
destinadas a um futuro talvez
menos funesto, porém não me-
nos duvidoso. Entre eles, uma
massa de 26 milhões de crian-
çase jovensàmercêdeumafor-
mação intelectual indigente.
Tal estado de coisas aponta

paraumdadohistóricoinegável:
apromessanãocumpridadade-
mocratizaçãoescolarbrasileira.
Para que seja possível analisar
talfenômenoemsuacomplexida-
de, é necessário ter em mente
queo intrincadoprocessodede-
mocratização escolar se ancora
numatríade ético-política: aces-
so, permanência e aprendiza-
gem efetiva. Trocando em miú-
dos,nãosedemocratizaoensino
semauniversalizaçãodoacesso.
Este,porém,nãosesustentapor
sisó.Éprecisoqueosalunosrea-
lizem sua travessia escolar de
maneira consecutiva e progres-
siva(videosdanosdadefasagem
idade/série).Eque,por fim,essa

travessia se traduzaemumaex-
periênciasignificativaeinstigan-
tenoquedizrespeitoàinteligibi-
lidade de vida e do mundo à sua
volta. Em suma, acesso, perma-
nência e aprendizagem efetiva
são termos indissociáveis da
equação educacional – seja no
Haiti, seja aqui.
Iniciado formalmente já há

quatro décadas, o processo de

democratização de acesso aos
bancos escolares (ainda longe
de ser encerrado, por sinal) en-
contra, já em seus primórdios,
umprimeiropontode inflexão–
expressoaindahojenaquiloque
édelatadonorelatóriodaUnes-
co.Achagadareprovaçãoeseu
sucedâneo imediato, a evasão,
não tarda a mostrar suas gar-
ras.Umcontingenteenormede
crianças sistematicamente re-
provadas,emparticularnospri-
meiros anos, era (e ainda é, se-
gundocomprovaorelatório)ex-
purgado da vivência escolar,
mormenteemvirtudedasupos-
ta falta de condições satisfató-
rias para o aproveitamento es-
colar – leiam-se pré-requisitos
orgânicos, depois cognitivos,
mais recentemente afetivos, fa-
miliares, etc.Enãohávivaalma
entrenós quenãoateste a força
performativadetalargumenta-
ção, a qual encontrará seu apo-
geu na alegação onipresente de
umquantumrecorrentede“alu-
nos-problema” que povoariam
as salas de aula. Daí para a edu-
cação escolar se converter em
arremedo assistencialista é um
passo, oumenos.
Como resposta a tal embus-

te,astentativasdedemocratiza-

çãoagoranãoapenasdo acesso
mas também da permanência
escolar, levadas a cabo a partir
da década de 80, redundaram
nas propostas de progressão
continuada que, rechaçadas de
norte a sul, têm se convertido
nomaisresistentebodeexpiató-
rio da educação nacional. Um
consenso generalizado, equivo-
cadoeinjusto, jáqueemconflito

aberto comodireito inalienável
à educação.
Mal-afamadas,mal interpre-

tadas e, principalmente, mal-
conduzidas, tais propostas de
progressão continuada conhe-
ceram–devido,emparte,àdes-
crençareinantee,deoutrapar-
te, ao descaso voluntário dos
profissionais–umefeitocolate-
ral cumulativo: o baixo teor da
aprendizagem do alunado.
Sim, a massa de alunos conti-
nua freqüentandoregularmen-
te as salas de aula pelos oito

anos mínimos e obrigatórios,
mas não se apodera de um
olhar qualitativamente distin-
to sobre a vida e o mundo. À
moda de zumbis, os corpos en-
carnam passivamente (outras
vezes,demodoruidoso)asroti-
nas escolares por anos a fio,
mas os espíritos não subtraem
daliperspectivasrelevantespa-
ra enfrentar o porvir. Sobrevi-
vemaosusosecostumesescola-
res, mas não se valem do que
estes poderiam legar de mais
produtivo – pelo fatomesmode
que ali já não se oferta o sumo
da condição humana corporifi-
cado em um silogismo filosófi-
co, uma equação matemática
ou um poema memorável, da-
quelesquenosacompanhamin-
delevelmente vida afora.
Eis, aqui, o nó górdio da edu-

cação nacional, cujos efeitos as-
solamagrandemédiapopulacio-
nalbrasileira(aquelasituadaen-
treas duaspontasdoalunado) e
que irrompem, mais cedo ou
mais tarde, nos rankings sazo-
nais que tanto nos assombram.
Pormeiodosresultadosobti-

dosemtais levantamentos,des-
ponta um país que, no quesito
educacional, é objeto, se não de
lástima, pelo menos de deson-
ra. Desonra dos governantes,
dos teóricos, dos dirigentes,
dos profissionais e de todos
aqueles que pregam, ou que ao
menos ensejam, um futuro
mais promissor para o País pe-
laviadeumaeducaçãodequali-
dade. Como nação, é certo que
abdicamos de um dever antigo
e já em desuso: o de educar os
maisnovos comvigor e respon-
sabilidade. Trata-se, pois, de
um despactuamento coletivo
de que ninguém, absolutamen-
te ninguém, tem a licença de se
evadir – nem aqueles que, nes-
semomento, lêemplacidamen-
te seu jornal dominical.
Parafraseando Caetano e

Gil: Não, o Haiti não é mais
aqui. Seria mais seguro deixar
as crianças nas escolas de lá.●
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O 1.º demaio, de volta àAmérica
Nocalendário dos EUA, oDia do Trabalho cai emsetembro.Mas, pela primeira vez emdécadas, amanhã a cobra vai fumar

A agonia silenciosadaeducação
Abdicamosdeumdever antigo e já emdesuso: ensinar osmais novos comvigor e responsabilidade

●●● Enquanto nos EUA espera-se
grandes protestos emquase todo
o país contra as novas leis de imi-
gração, emSão Paulo umdos
principais sindicatos trabalhistas
prometemuita festa. No show da
Força Sindical, serão sorteados
10 carros e 5 apartamentos.

Sãopoucos
paramuitos

SEGUNDA, 1º DEMAIO

●●● Pesquisa daUnesco aponta
que o Brasil vai precisar demais
396mil professores até 2015 pa-
ramanter o atendimento de 1ª a
4ª série. Revela tambémque a
taxa de repetência no ensino pri-
mário (21%) é equivalente à dos
paísesmais pobres domundo.

Sérgio Augusto

Sua pedra é a esmeralda; sua
flor,o lírio.Umpoucoàmaneira
de João Bosco, apresento-lhes,
com um dia de antecedência, o
mêsdemaio.Outroraomêsdas
noivas – mas só aqui (nos EUA
elas preferem casar em junho)
–, também nele festeja-se o Dia
dasMães.Mêssingular, é oúni-
co com quatro letras e sempre
começanumdiadasemanaque
lhe é exclusivo. Em 2006, por
exemplo, sóelecomeçaránuma
segunda-feira. Não bastasse, o
primeiro dia de maio não é um
dia qualquer; é uma data mun-
dialmente festejada, talvez o
mais importante feriado secu-
lar do calendário: o Dia do Tra-
balhador – ou do Trabalho, co-
mo ficoumais conhecido.
Sempre cismei com essa di-

cotomia. Se é do trabalho, por
que folgamos nesse dia? Se do
trabalhador, aí, sim, a folga faz
sentido.
Descobri, faztempo,nemme

lembromais onde, que nenhum
presidente norte-americano
morreunum1ºdemaio, curiosa
coincidência semvalidadepara
oAyrtonSenna,nemparaoAn-
tonínDvorák, nempara o Josef
Goebbels, para citar três dos
mais ilustres finados no Dia do
Trabalho. Mas, no que diz res-
peito a essa data, minha maior
surpresafoidescobrirqueoDia
do Trabalho, nos EUA, não cai
no Dia do Trabalho. O Labor
Day dos norte-americanos não
apenaséumadatamóvel, como
caiemsetembro,naprimeirase-
gunda-feiradaquelemês.Feria-
dão garantido todos os anos.
Tinha eu 14 anos, a mesma

idadedoPaulinhodaViolaquan-
doseupaio intimouaserdoutor
e ele optou pelo violão, quando

assistipelaprimeiravezaofilme
FériasdeAmor (Picnic).Numen-
solarado dia de verão, Hal Car-
ter,umbonitãosemeiranembei-
ra, chega de carona a uma cida-
dezinha do interior do Kansas,
ondeviveseuvelhocolegade fa-
culdade,AlanBenson, cujopai é
um magnata dos cereais. Além
demilionário,Alannamoraaga-
rotamaisbonitadacidade,Mad-
geOwens.Antesdevisitaroami-
go, Hal, sujo, teso e faminto, se
oferece para queimar o lixo de
umasimpáticavelhinha,emtro-
cadeumpratode comidaeuma
camisa limpa. “Mas hoje nin-
guém trabalha”, pondera a se-
nhora. “Today is Labor Day”
(Hoje é oDia doTrabalho).
E assim foi que, assistindo a

umdosencantoscinematográfi-
cos da minha adolescência,
aprendi que o Dia do Trabalho,
nosEUA,éumferiadoquefecha
overão,umafestividadecomuni-
tária, inocente, com piqueni-
ques e quermesses, mais para
Norman Rockwell do que para
MotherJones.Claroqueessede-

talhe,assimiladaasurpresa,tor-
nava-sedesprezíveleirremedia-
velmenteolvidáveldiantedabe-
leza estonteante de Kim Novak
(Madge) e seu idílio com Hal
(William Holden), cujo clímax
era um metafórico intercurso
dançado à beira de um rio, ao
som de Moonglow, a cena mais
erótica dahistória do cinema.
Aomenos paraHal eMadge,

nunca houve umpiquenique co-

mo aquele.NemumDiadoTra-
balhotãomemorável.Paraosafi-
cionadosdo filme, tambémnão.
Masporque, diabos, os ame-

ricanos trocaram o 1º de Maio
pela primeira segunda-feira de
setembro? Isso também daria
umfilme,nadaromântico,diga-
se, e ambientado em Chicago,
notempoemqueostrabalhado-
res lutavam desesperadamen-
te por uma jornada de trabalho
de oito horas.
Areivindicaçãovinhade lon-

ge,masemmaiode1886acobra
fumou. Cerca de 40 mil traba-
lhadores cruzaram os braços e
fizeram uma manifestação na
praça Haymarket, debaixo do
maiortoró.Apolíciareprimiu-a
com extrema violência. Uma
bombaexplodiunomeiodamul-
tidão, ferindo e matando mani-
festantes e policiais. Dezenas
de trabalhadores foram presos
e alguns anarquistas julgados e
condenados, não pelas mortes
ocorridasduranteademonstra-

ção,maspor“incitaçãoàviolên-
cia”. Cinco deles, Alberto Par-
sons,AdolfFischer,GeorgeEn-
gel,AugustSpies eLudwigLin-
gg, todos tipógrafos, acabaram
naforcaeentraramparaahistó-
ria comoos “mártiresdeChica-
go”. Outro condenado à forca,
umcarpinteirode23anos,suici-
dou-se na prisão.
Para evitar novos distúrbios

e afagar os descontentes, sem
no entanto dar força ao movi-
mento reivindicatório, o gover-
no instituiu às pressas o Labor
Day, agendando-o, no entanto,
para uma data bem longe de 1º
demaio,quepassouaserdemo-
nizada como uma “invenção
anarquistaecomunista”.Anar-
quista, no início, foi mesmo. E
emtodoocontinente,ondeaimi-
gração desconhecia entraves,
até porque as economias da
América sempre necessitaram
de mão-de-obra farta e barata.
Foi um imigrante italiano, Ar-
tur Campagnoli, amamentado

aBakunin,quemtentouorgani-
zaroprimeiroDiadoTrabalha-
dor no Brasil, em 1º de maio de
1894. A polícia paulistana não
deixou. Inútil repressão: na dé-
cada seguinte, o Dia do Traba-
lhador também ganhou aqui o

lugar que lhe cabia no calendá-
rio mundial. Até Getúlio apro-
priar-se da data e transformá-
la no Dia do Trabalho, com as
benesses de inspiração fascista
sobejamente conhecidas.
Osanarquistasalemãeseita-

lianos não foram os primeiros a
estimular a luta pela jornada de
oito horas. Em 1867, um ano de-
poisdeKarlMarxtersidoexpul-
sodoprimeirocongressodaAs-

sociação Internacional Traba-
lhistaporsercontraoanarquis-
mo, 10 mil imigrantes chineses
organizaram uma greve que
abalouaAmérica.Alémdasoito
horas de trabalho diário, exi-
giam aumento salarial, o fim da
lei da chibata (seus patrões po-
diam açoitá-los por qualquer
deslize) e odireito elementarde
pedir demissão. Entregues à
própriasorte,semasolidarieda-
de de outros grupos de operá-
rios, os chineses acabaram en-
tregando os pontos. Vários his-
toriadores apontam o fracasso
dessa greve como um turning
pointnos esforços domovimen-
tooperário americanopara tor-
narotrabalhonas fábricasmais
decenteeossindicatos,maisre-
presentativos e atuantes.
Com a questão dos imigran-

tes ora dividindo a opinião pú-
blica americana, unindo e con-
frontando trabalhadores nati-
vos e imigrantes legais, empre-
sáriosepolíticos,eatéindispon-
do o presidente Bush coma ex-
trema-direita republicana, na-
da mais natural que grupos de
ativistas se unissem para pro-
mover amanhã, em todo o país,
ODia InternacionaldosTraba-
lhadores. Pela primeira vez em
não sei quantas décadas nos
EUA,o1ºdemaioserácomemo-
rado com uma demonstração
popular em favor dos trabalha-
dores, em especial pelos direi-
tos dos imigrantes, legais e ile-
gais, sem os quais a América
simplesmente não conseguiria
funcionar.
Aoquetudoindica,osameri-

canos terão, a partir deste ano,
um dia para festejar o trabalho
e outro só para o trabalhador.
Isso talvez valha um piqueni-
que.PenaquesemaKimNovak
de 51 anos atrás. ●

TERÇA, 25 DE ABRIL

FERIADODEAMOR–EmPicnic, romancenodiaemqueninguémtrabalha

EM 1886, A DATA FOI
DEMONIZADACOMO
INVENÇÃOCOMUNISTA
EANARQUISTA

FOI UM ITALIANO
AMAMENTADOA
BAKUNINQUETENTOU
ARMARODIAAQUI

DEUMLADO, 3MILHÕES
DEREPROVADOS; DE
OUTRO, 3MILHÕESNA
ESCOLA PARTICULAR

APROGRESSÃO
CONTINUADAVIROU
BODEEXPIATÓRIO
DO ENSINONO PAÍS

APATIA –Maioria do alunado ainda não consegue se apoderar de umolhar distinto sobre omundo
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