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CLASSIFICADOS POR TELEFONE: 3855-2001

VENDAS DE ASSINATURAS
Capital: 3858-9000
Demais localidades: 0800-14-9000

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO LEITOR
3856-5400
falecom@estado.com.br

PREÇOSVENDAAVULSA
SP,RJ,MG,PReSC: R$2,50 (segunda a sábado) eR$
4,00 (domingo). DF: R$2,50 (segunda a sábado) eR$
4,00 (domingo). ES, RS,GOeMT: R$3,20 (segunda a
sábado) eR$5,80 (domingo) .MS: R$3,20 (segunda a
sábado) eR$4,20 (domingo). BA, SE, PE, TOeAL: R$
4,00 (segunda a sábado) eR$6,00 (domingo). AM,RR,
CE,MA,PI, RN, PA, PB,ACeRO:R$4,50 (segunda a
sábado) eR$7,20 (domingo).

Diferentemente do Brasil, o Es-
tado de São Paulo pode vir a
ter candidatos mais sensíveis
ao campo educacional. Mas o
que faria um governador de
São Paulo para realmente tirar
nossa educação do marasmo
em que se encontra e da deca-
dência espantosa para a qual
ela caminha no campo da esco-
la pública?
As equipes dos candidatos

ao governo paulista ligadas ao
setor educacional deveriam co-
meçar a pensar em escapar de
uma disputa maligna, que é a
da “proposta pedagógica x pro-
posta salarial”. O que é isso?
Alguns governos se fixam na

implementação de novas pro-
postas pedagógicas, e com isso
escondem sua incapacidade de
promover uma verdadeira recu-
peração salarial necessária pa-
ra os professores e para uma
educação saudável. Dão voz a
alguns pedagogos novidadeiros
que, não raro,mais queremven-
der seus livros e fazer carreira
do que realmente ajudar o pro-
fessor e o aluno. Então, por trás
de uma nova proposta de alfa-
betização e ensino, que leva aos

dispendiosos, intermináveis e
nunca avaliados “programas
de capacitação” e “educação
continuada”, estão escondidas
duas intenções perversas. Pri-
meira: a intenção carreirista
dos “novos teóricos da educa-
ção” colocados pelo novo gover-
nador sob holofotes de cargos
na Secretaria de Educação. Se-
gunda: a intenção, às vezes não
consciente, mas já inerente a
certas práticas políticas, de
não se deixar levar pelos movi-
mentos de reivindicação sala-
rial de professores – tomados a
priori como inimigos. Quando
essas duas intenções se casam,
a primeira é a forma pela qual a
segunda se efetiva. Nada de
bom nasce de tal casamento.
Assim, a cada novo governo,

o que temos é uma política que,
já no ponto de partida, chama o
professor de incompetente – ao
lhe propor uma nova capacita-
ção – e com isso se faz legítima
para deslizar para uma política
salarial que nunca dá aos que
estão na escola as condições de
poderem dedicar-se ao ensino.
Em outras palavras: Vygotsky
mais tem servido para tirar a le-
gitimidade de greves do que pa-
ra qualquer outra coisa que, tal-
vez, ele possa servir (embora
eu duvide que sirva). Piaget, coi-
tado, se aparece, é para fazer o
mesmo serviço. Se descuida-
rem, até Paulo Freire pode vir
a ser usado para isso. Novas
propostas pedagógicas, inseri-
das na política educacional do

Estado de São Paulo, nunca vie-
ram acopladas a duas necessi-
dades da escola pública. Quais?
Primeira: um salário que per-

mita ao professor pagar alu-
guel numbairro razoável, ter fa-
mília com filhos na escola, ter
acesso a bens culturais como
jornal diário, três livros ao mês,
cinema todos os fins de semana
e teatro uma vez por mês. O
que é pago atualmente, que gi-
ra em torno de R$ 800 para o
ensino médio e R$ 400 para o
ensino fundamental, não permi-
te isso. Aliás, não permite nada.
Segunda: escolas que re-

presentem um bom lar para o
professor e para o aluno – um
lugar onde eles se sintam com
vontade de permanecer. O
que temos hoje em dia são lu-
gares inóspitos. Nenhum dos
políticos que inauguram as es-
colas que temos conseguiria fi-
car ali mais que o tempo da
inauguração.
Mas e se o futuro governa-

dor achar que não deve bata-
lhar em duas frentes? E se vier
a acreditar que o melhor é en-
frentar o problema econômico
da educação, e não o pedagógi-
co? Não poderá ser reprovado.
Se as equipes que lidam com a
educação no interior das candi-
daturas resolverem pôr para
fora todo pedagogo, toda e
qualquer pedagogia, e trata-
rem a questão educacional so-
mente do ponto de vista de
uma estratégia para fazer da
vida do professor algo digno,
estarão de fato corretas?
Creio que, no momento atual,
até seria o mais certo. Podería-
mos, de fato, fechar todas as
instâncias da Secretaria da
Educação que lidam com ques-
tões pedagógicas. Poderíamos
até mesmo enxugar
a secretaria no limi-
te de seu fechamen-
to. Pois os professo-
res, uma vez em
condição salarial
que lhes permita
participar do mer-
cado cultural, sabe-
rão voltar para a es-
cola, se ela não for
um lugar inóspito,
em condições de
dar boas aulas.
Os países onde

os setores educacio-
nais ficaram nas
mãos de políticos
com visão de futu-
ro, homens capazes
de entender a mis-
são do estadista, fi-
zeram melhor pela
educação pública
do que os que a en-
tregaram a profes-
sores universitá-
rios. Pois estes, não
raro, são içados a
cargos no campo
educacional por
conta de serem ca-
bos eleitorais, ou pa-
rentes de alguém
da equipe do candi-

dato, ou amigos dos “técni-
cos” que estão na equipe. A
questão educacional é algo
que não se resolve nas mãos
de professores que escrevem
livros de auto-ajuda, é claro,
mas também não se resolve
nas mãos de quem vive o
mundinho dos programas de
pós-graduação em educação
de nossas universidades. Em
ambos os casos, o que falta é
o que um tipo como o filósofo
Anísio Teixeira tinha: visão
multidimensional no âmbito
das relações entre educação
e política.
A educação é uma ativida-

de humana. Não pode ser le-
vada adiante sem que exista
harmonia entre o professor,
o aluno e a escola. Estes, en-
tão, não precisam daquilo
que os professores universitá-
rios dos programas de pós-
graduação em educação
acham que eles precisam.
Não precisam daquilo que os
carreiristas acham que eles
precisam. Para agir querem
apenas sentir-se gente com fu-
turo. Então, o ato educativo
ocorrerá normalmente, pois
eles são, de fato e de direito,
professores que fizeram o cur-
so para serem professores.
Os alunos estão lá como alu-
nos, em suamaioria. E a esco-
la é antes de tudo o encontro
de ambos. Se não é, se não
proporciona isso de uma ma-
neira gostosa, não é escola.
Que candidato ao governo

de São Paulo vai conseguir fa-
zer com que essa “gente da
educação” se sinta “gente
com futuro”?●

Paulo Ghiraldelli Jr., filósofo
Site: www.filosofia.pro.br

Estilos de escritura têm a vir-
tualidade de suscitar diferen-
tes reações dos leitores. Um
artigo analítico, trabalhando
com argumentos, visa a en-
contrar eco na capacidade ra-
cional de entender, onde o
conceito e a frieza primam
sobre outras formas de com-
preensão. Não que o argu-
mento não possa provocar
reações apaixonadas, mas es-
sas reações estão, ou deve-
riam estar, circunscritas pe-
los processos racionais do
diálogo e do raciocínio. Um
artigo irônico, por sua vez,
trabalha com o limite do ar-
gumento, com seus efeitos
paradoxais, podendo tanto
suscitar o riso como a indig-
nação, sem se preocupar
com a sua coerência e ade-
quação aos fatos. Ou melhor,
as palavras são usadas ao ar-
repio da realidade com o in-
tuito de mostrar o absurdo
mesmo desta realidade. Pala-
vras são usadas diferente-
mente. A lógica é outra.
Ao escrevermeu último ar-

tigo, Nunca antes, coloquei-
me claramente nesta segun-
da opção de escritura, pois as
mentiras, a corrupção siste-
mática de uma “organização
criminosa” e a falta completa
de ética provocam tal indigna-
ção que a resposta também
pode ser dada sob a forma da
ironia e do sarcasmo. O que
resta quando a realidade se
mostra tão aterradora, exibin-
do o lamaçal em que afundou
a política brasileira sob a égi-
de do partido que se dizia o re-
presentante da “ética na polí-
tica”, senão apelar para um ti-
po de escritura que procura
expor os aspectos dramáticos

e risíveis de uma “inusitada” e
“desencontrada” situação?
Na escritura desse artigo,

procurei realçar alguns tons
que, de tão absurdos, como o de
que a Petrobrás teria sido cria-
da em três anos emeio, não ten-
do nenhuma história anterior,
exceto sob a forma da homoní-
mia, não dariam lugar à incom-
preensão. Cheguei até a pensar
que abandonava o campo da fi-
na ironia. Qual não foi a minha
surpresa quando recebi um ex-
pressivo número de e-mails
agressivos, criticando-me, pre-
cisamente, por defender o go-
verno Lula. Palavras como “im-
becil” não foram raras, e não fo-
ram das mais descorteses, da-
da a indignação provocada. In-
dignação comigo por suposta-
mente defender um governo
que é o verdadeiro alvo de tal in-
dignação. Na verdade, os impro-
périos que recebi não me ti-
nham verdadeiramente como
destinatário, senão indireta-
mente. É bem verdade que ou-
tro expressivo número de leito-
res fez a leitura correta do meu
artigo. A pergunta, no entanto,
não deixou de martelar a mi-
nha cabeça: o que faz com que
leitores inteligentes tenham
perdido a capacidade de perce-
ber a ironia?
Uma resposta seria, eviden-

temente, a inépcia da escritura.
A questão, por esse lado, conti-
nua em aberto e não cabe a
mim decidi-la. Se fosse o caso,
porém, ela teria provavelmente
se manifestado sob a forma de
uma crítica à ironia ou a seu es-
tilo pretensamente grosseiro, o
que não ocorreu em nenhuma
das mensagens, nem as críti-
cas, nem as elogiosas. O proble-
ma parece residir no tipo de
realidade a que o artigo alude
sob a forma do sarcasmo. Ou se-
ja, os leitores e os cidadãos que
acompanham esse desdobra-
mento melancólico e farsante
do atual governo e de seu parti-
do não suportammais tal situa-
ção, exacerbada ainda pelo fato
de o presidente Lula poder ain-
da se reeleger, apesar de tudo o
que, em seu nome, foi feito. Nes-
te sentido, as pessoas estariam
perdendo a capacidade de rir,
sobrando apenas a reação indig-
nada e irada.
A realidade não tem nada de

risível e um artigo irônico pro-
cura precisamente suscitar
uma outra forma de indigna-
ção, que tem na descontração
um outro modo de comporta-
mento. Chegamos a umgrau ex-
tremo, em que a mentira, de
tão deslavada, cessa de produ-
zir efeitos, tal a forma reiterada
de sua repetição. Precisamos
aguardar a denúncia do procu-
rador-geral da República para
que viéssemos a falar de uma
forma juridicamente fundada
de uma “sofisticada organiza-
ção criminosa”. Precisamos
aguardar a entrevista do ex-se-
cretário-geral do partido, Silvio
Pereira, para que pudéssemos

observar mais de perto um
acerto de contas interior à pró-
pria “organização”. Aliás, sua
mensagem foi clara: na ausên-
cia de atenção, do carinho que
o presidente dispensa aos ou-
tros membros “caídos” do go-
verno e do partido, ou de recur-
sos financeiros que lhe permi-
tam sair dessa condição em
que se encontra, o até então
chamado amigavelmente de
“Silvinho” virá a público expor
o mecanismo de sua “queda”,
podendo abalar efetivamente a
“República petista”. O recado
foi “compreendido” e, na CPI,
ele voltou a ficar calado. Nor-
malmente, um recado desse ti-
po, no melhor estilo mafioso, se
faria na ausência dos holofotes
públicos. No entanto, a publici-
dade dessa mensagem mostra-
ria, entre outras coisas, que es-
se ex-alto personagemdoPT te-
me também por sua própria vi-
da e procura se resguardar por
intermédio da imprensa. Esse
temor chegoumesmo a ser afir-
mado na entrevista concedida
ao jornal O Globo. A que ponto
chegamos?!
Como se não fosse o sufi-

ciente, os atuais membros do
governo e do partido partiram
para mentiras e desqualifica-
ções no melhor estilo stalinis-
ta. Uma das pérolas foi a de
que o ex-todo-poderoso diri-
gente, próximo de Lula e de Jo-
sé Dirceu, estaria emocional-
mente desequilibrado. Outra, a
de que estaria “espiritualmen-
te atormentado”. Outra ainda,
a de quemente, como sementi-
rosos contumazes tivessem
qualquer dignidade para assim
qualificar ex-amigos. O que
gostariam de fazer? Mandá-lo
para um hospital psiquiátrico
especializado em tratamentos
políticos de choque? A questão
reside em que o “tormento” to-
mou conta de nossa realidade
política, fazendo com que os
critérios morais abandonas-
sem essa arena. E as pessoas,
com justa razão, têm cada vez
menos paciência para lidar
com ela. Desculpem os meus
leitores se dela me utilizei para
suscitar um outro tipo de indig-
nação, com o intuito de mos-
trar que o “nunca antes” signi-
ficava “nunca mais” tal tipo de
governo. Não me equivoquei,
porém, na reação indignada,
pois ela mostra perfeitamente
que a própria realidade trans-
bordou qualquer limite moral,
e também jurídico e político.●

Denis Lerrer Rosenfield
é professor de Filosofia
na UFRGS. E-mail:
denisrosenfield@terra.com.br
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Medodeoutroapagão?
Não dá para acreditar que alguém
esteja preocupado com a questão
do gás boliviano. Somos o quase
único comprador de seu quase
único produto importante, já que
legalmente não podemos comprar
cocaína. Podemos sufocar a Bolí-
via com a pontinha de umdedo,
como diriam as crianças antiga-
mente para falar da força dos pais.
O PIB boliviano não é tão inexpres-
sivo comomuitos dizem,mas é
dependente do Brasil. EvoMora-
les é um índio que conta com a
comiseraçãomundial, mas que se
tem reveladomal educado, gros-
seiro e retrógrado. Qualquer um
vê o que ele não enxerga: glórias a
curtíssimo prazo e becos sem saí-
da logo na primeira esquina. No
Brasil a oposição tenta acusar Lu-
la de responsável pela situação,

mas semmuito sucesso, porque
foi FHC que nosmeteu nessa,
com sua visão dorminhoca já com-
provada no primeiro apagão.
PAULO SERODIO

pserodio@uol.com.br

São Paulo

Ociclope
Olhando o Lula e o Brasil, imaginei
omitológico ciclope. Apesar de
termos, sim, um grande porrete
nasmãos, continuamos sendo um
gigante burro e desengonçado.
LUIZ FABIANO ALVES ROSA

fabiano_agt@hotmail.com

Curitiba

Nacionalismopragmático
Opetróleo é nosso. O contraban-
do também. O gás demora

mais umpouco.
HERMÍNIO SILVA JÚNIOR

São Paulo

Maniadeíndio
Ante esse grotesco episódio prota-
gonizado pelomuy amigo EvoMo-
rales, lembrei-me de uma frase do
jornalista Aluizio Falcão, colabora-
dor do Estado, proferida há anos,
mas sempre atual: “O queme irri-
ta nessa turma radical é amania
de índio, PT e comida natural.”
FERNANDO PESSOA FERREIRA

pessoa.ferreira@uol.com.br

São Paulo

Bananas
Confirmado: o Brasil émesmo
umaRepública de bananas. Com
umpovo que aceita na boa um

Congresso-pizzaria que temmais
marginais que o PCC e umpresi-
dente que nesta crise boliviana
mostra sua verdadeira face como
banana-mor. Claro que quemnão
tem coragemde impor a lei dentro
de casa (oMST que o diga) não
terá coragemde exigir sua aplica-
ção na casa dos outros. O pior
do Brasil émesmo o brasileiro.
FABIO OLMOS

f-olmos@uol.com.br

São Paulo

Novidade...
Li no Estadão de 12/5 que a Polí-
cia Federal do Rio Grande do Nor-
te descobriu que oMST está acha-
cando os fazendeiros da região,
para não terem suas fazendas in-
vadidas. Mas que novidade, hein?!
WAGNER MONTEIRO

wagnermon@ig.com.br

Guarulhos

Cobranças
Nomomento em que aNação bra-
sileira ainda carrega nas costas o
pesado fardo legado pelos oito
anos do governo tucano-PFL, prin-
cipalmente a aterradora e sufocan-
te dívida (que Lula teima em pa-
gar), é bomque um tucano de alta
plumagem se candidate a presi-
dente, para que possamos fazer-
lhe cobranças. Por exemplo, quan-
do os tucanos privatizaram a tele-
fonia, a Telebrás era a empresa
quemais acionistas tinha nomun-
do. Éramos cerca de 15milhões
de privilegiados e inconscientes
proprietários. Hoje somosmais de
100milhões de despossuídos e
conscientemente explorados usuá-

rios, remetendo bilhões de dólares
para proprietários estrangeiros.
Individualmente pagamos namo-
dalidade de telefone fixo quase
R$ 40, usemos ou não o aparelho,
e, namodalidade celular, paga-
mos até quatro vezesmais do que
empaíses onde a telefonia é esta-
tal. Se o tucano está disposto a
corrigir as falhas do governo Lula,
aconselhamos que elemobilize as
bancadas tucana e do PFL no Con-
gresso para ajudar Lula a agora
fazer comoKirchner fez na Argen-
tina: congelar as tarifas telefôni-
cas, além de cancelar a cobrança
extorsiva de assinatura. Se a Pe-
trobrás, retirando petróleo do fun-
do domar ou o importando por
alto preço há três anos, nos forne-
ce gás de cozinha a preço congela-
do, por que as teles sanguessugas
não podem fazer omesmo?

DenisLerrerRosenfieldPauloGhiraldelliJr.
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CláudioLembo,governadordeSãoPaulo
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O que faz leitores
inteligentes
deixarem de
perceber a ironia?

Que candidato fará
essa ‘gente da
educação’ sentir-se
‘gente com futuro’?
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