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Boas Festas!

A mais de quinhentos anos, a
sociedade brasileira é vincada pela
exclusão explícita, pelos privilégios de
uma minoria sobre a massa
trabalhadora e pela enorme
desigualdade social.  A elite brasileira,
diferentemente das elites européias
contemporâneas, ardentemente deseja
manter, a todo o custo, a perenização
dessa situação perversa, covarde e
anacrônica.  As escolas e os hospitais
da rede pública servem unicamente às
massas miseráveis e, por isso, são de
péssima qualidade.  As escolas não
ensinam, não devem ensinar!, pois a elite
almeja lancinantemente a perpetuação
da exclusão e da desigualdade social e
a manutenção de seus privilégios
centenários.

Haverá, porém, sempre, projetos
educacionais ardilosos, propostos por
governos ou por “gurus educacionais”,
que visam iludir as massas, com
propostas mirabolantes, salvacionistas:
não atingirão mais de 1% do total das
escolas públicas.

Os hospitais públicos não atendem
dignamente quem bate à sua porta fria,
pois a elite nunca passará por lá, por
seus corredores gélidos, como paciente.
Se a classe médica é esmagadoramente
composta por membros dessa mesma
elite econômica, é simplesmente para
que  ela possa controlar o lugar da dor,
da doença e do padecimento das
massas.  E essa mesma dor habita
nossas escolas públicas!

Nossas escolas vivem cercadas de
discussões intermináveis, todas de
caráter didático-pedagógicas, envoltas
em cápsulas edulcoradas do mais puro
“pedagogês”.  Novas técnicas são
efusivamente introduzidas em nossas
escolas e salas de aula, a cada ano ou
mesmo a cada bimestre, sobretudo

AS ESCOLHAS DO NADA
logo após um grande estrago na
aprendizagem, comprovado por exames
nacionais ou internacionais.  Entretanto,
cada vez se ensina e aprende menos
dentro das quatro paredes áridas de
nossas salas de aula.

O “pedagogês”, na verdade, é um
discurso elaborado pela elite, propagado
por ela, nas faculdades de educação, nos
institutos de “pesquisa” do ensino, com
o principal objetivo de ocultar o debate
central e a mais contundente revelação:
as escolas não ensinam e o alunado não
aprende o que precisa porque, do lado
de fora dos muros da escola, a
sociedade inteira trabalha,
incansavelmente, para que tal não
ocorra nunca. Sim, o ensino não pode
ocorrer, se não há casa para morar, se
não há uma família dentro da casa, se
não há alimentação correta em horas
certas, se as massas foram
transformadas em animais selvagens
domesticados.

O “pedagogês” não funciona
porque ele parte do nada; ele não nasce
da realidade. Ele e os projetos didático-
pedagógicos convencionais fecham os
olhos às condições de miséria social da
massa.  Na verdade, só existem para
negar as causas reais da tragédia
educacional nacional! Não adianta
aprimorar o discurso pedagógico e suas
técnicas tresloucadas se as massas têm
fome.  Fome e sede de verdade e justiça!
De nada valem ações que buscam
emoldurar ou maquiar a superfície do
problema, se fechamos os olhos para as
causas profundas da desigualdade e das
péssimas condições de existência do
nosso alunado.

Muitos projetos oriundos do
“pedagogês” agem como a bela
Penélope do valoroso Ulisses: todo dia,
ela costurava com esmero uma linda

peça de lã, mas, à noite, ela a
descosturava, para que o serviço nunca
tivesse fim.  Agimos, desesperados,
durante o dia, na sala de aula, buscando
implementar ações salvadoras, mas a
elite, diuturnamente, faz absolutamente
tudo para que a escola não cumpra o
seu papel básico e elementar da
instrução fundamental.  Os jornais
televisivos e a mídia em geral gastam
horas infindáveis abordando assuntos
de teor nitidamente partidário, como o
“mensalão do PT”,  mas destinam
míseros segundos, em toda a sua grade,
para intervalos de loas fúteis à
“relevância” da educação ou para
denuncismos pelas mazelas do fracasso
escolar vis-à-vis novos números
advindos do IDEB ou do PISA.

Assim é “tratada” a educação em
nosso país, desde março de 1964:
negligentemente! Hipocritamente! E,
por isso, mesmo com o malabarismo dos
incansáveis projetos didático-
pedagógicos nossos de cada dia, a cada
novo prefeito ou prefeita, o nosso
alunado fica cada vez mais longe do
mínimo necessário para o surgimento
de uma verdadeira cidadania em nosso
país.  Exatamente do jeito que a elite
tanto deseja, propugna e defende!

Isra Toledo Tov,
Professor de língua portuguesa

na rede pública de Mesquita e Nova
Iguaçu,

Pós-graduado em Orientação
Educacional e Pedagógica e

pesquisador do fracasso escolar.
Contato: isratov@yahoo.com.br
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Sempre que se fala em
democracia direta se pensa na
sociedade ateniense. Aquele que
era considerado cidadão possuía
voz ativa e participava da vida
pública, das decisões politicas e do
rumo da sociedade, enquanto
outros sequer eram considerados
cidadãos. Liberdade neste contexto
histórico significava participar das
decisões de Estado enquanto a vida
privada podia e sofria fortes
limitações.

Benjamin Constant em
discurso pronunciado no Athénée
Royal de Paris, 1819, para fazer um
contraponto e digressão histórica
do conceito de liberdade e
participação nas decisões politicas,
já apontou que a liberdade dos
antigos era diferente da liberdade
contemporânea a qual ele chamou
de liberdade dos modernos. A

TITULARIDADE E EXERCÍCIO DO PODER: OS
DOIS LADOS DA MESMA MOEDA?

sociedade cresceu, surgiram novas
demandas e necessidades e o
ideal de se fazer politica de forma
direta pelos titulares do poder se
tornou inviável e o próprio
conceito de liberdade variou.

Se antes o importante como
cidadão era participar da vida
pública, não tendo tanto espaço
e liberdade quando o assunto era
a vida privada, hoje o importante
são as liberdades e garantias
individuais do cidadão que se
põem em relevo, não havendo
tanta preocupação em se
participar da vida pública.

Neste contexto de definições
trazidas por Benjamin Constant os
antigos possuíam plena
participação na vida pública e os
modernos já não participam de
forma tão ativa, eis que elegem
representantes para adotar as
decisões politicas que se fizerem
necessárias e o exercício das
liberdades e garantias individuais
se tornam mais importantes do
que a participação politica na
sociedade.

Assim, se para os antigos o
exercício da cidadania se
constituía principalmente na

atuação no destino da coisa
pública, para os modernos o
exercício e garantia das liberdades
fundamentais é o que se constitui
em efetivo exercício de cidadania,
e muito embora o cidadão seja o
titular do poder, este não o exerce
diretamente, mas sim por meio de
representantes que em regra são
eleitos.

Mas o modelo representativo
será que funciona? Será que
atende as necessidades do titular
do poder que é o povo? O homem/
indivíduo/cidadão comum como
sujeito e objeto das preocupações
sociais e jurídicas é beneficiado
por este modelo? Existe ou existem
alternativas a este modelo
representativo vigente no Brasil?
Adianta termos 513 Deputados
federais e 81 Senadores da
República para buscar o melhor
para os estados federados e a
população brasileira? É moral ou
mesmo justo, estes parlamentares
recebendo décimo terceiro,
décimo quarto, décimo quinto
salário, auxilio moradia, auxilio
terno, auxilio gasolina, sem falar
nas verbas de gabinete milionárias,
num país com tanta fome e miséria
e enquanto que um “trabalhador”
mal recebe seus direitos, muitas
vezes recebe apenas porque
acionou o poder judiciário?

Vemos inexoravelmente uma
situação de fortes contrastes e
ausência de respostas satisfatórias
e convincentes às indagações
acima.

Seriam os mecanismos de
controle suficientes ou mesmo
eficazes com vistas a se evitarem
os desvios por parte dos agentes
públicos? Punições existem, tanto
na esfera penal, quanto civil
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quanto administrativa, em tese se
tem um sistema punitivo próximo
da perfeição e com forte função
pedagógica e mesmo assim,
porque vemos casos de mensalão,
mensalinho, improbidades,
corrupção diariamente nas
páginas dos jornais? Alguém é
punido de forma exemplar e
eficaz?

Muito se fala em reforma
politica, mas em que termos será
esta reforma? Diminuindo o
número de parlamentares?
Diminuindo os privilégios odiosos
destes? Limitando o acesso aos
cargos políticos criando-se diversos
condicionantes, de forma
semelhante a qual se faz ao acesso
a cargos e empregos públicos?

Talvez como solução, seja
possível defender que não basta
uma legislação rígida com várias
sanções de todas as naturezas, se

não houver uma mudança de
perspectiva, é comum no Brasil se
agir diante da coisa pública da
mesma forma que se age nas
relações particulares, então talvez
se mudasse a mentalidade e forma
de pensar dos gestores e
detentores de cargos políticos,
vivêssemos outra realidade, ainda
que sem tantos diplomas legais
prevendo punições aos agente
públicos.

Com a visão de mundo
arraigada da época de Brasil
colônia, e com a perspectiva de
sempre “se dar bem apenas, não
importa como nem a que custo”,
não vamos avançar tudo que é
possível e seremos sempre um país
dito de terceiro mundo, sempre no
topo da lista dos países com maior
desigualdade social do planeta.

Uma reforma ética se faz mais
necessária do que uma reforma

politica, afinal o brasileiro é
conhecido mundialmente por dar
um “jeitinho para tudo”. Então
reforma politica, sem que se cogite
de uma ética pública por mais
louvável que seja, está fadada ao
insucesso. Não se tem a pretensão
neste pequeno ensaio de
desenvolver uma teoria da ética
pública, mas sim estimular o
debate e reflexão sobre o que
seria a ética pública, sobre o que
esperamos daqueles que
efetivamente exercem o poder
politico no Brasil.

Bruno Fanteza Mendes,
Bacharel em direito pela UNESA.
Pós-graduando em Direito Público
e Tributário pela AVM; em Direito
Civil pela UGF; em Sociologia
também pela UGF. Advogado e
consultor jurídico.
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Quando escutamos a
palavra música, que vem do
grego - musiké téchne, a arte das
musas, que é uma forma de arte
que se constitui basicamente em
combinar uma sucessão de sons
e silêncio agradável, ritmada e
organizada ao longo do tempo -
os nossos sentidos ficam mais
aguçados pelo simples fato da
música estar atrelada à nossa
realidade.

Quem gosta de música sabe
muito do que estou falando. A
música é, de fato, tão completa
a ponto de mexer com tempo,
ou melhor, com o nosso tempo e
nossa realidade, quem é que
nunca escutou aquela música que
o fez relembrar a infância, o
primeiro beijo ou qualquer outro
fato ligado à concepção da
realidade exposta por um
pequeno trecho de uma música.A
música, para quem a interpreta,
é algo inquestionável, pois ela
estabelece um certo diálogo
entre letra, ouvinte e cantor, ou

INTERPRETANDO E DISCUTINDO A
MÚSICA POPULAR BRASILEIRA

melhor, intérprete a ponto de
seduzir tal como diz Djavan na
sua música “cantar, é mover o
dom do fundo de uma paixão”.

A música revela grandes
sentidos e grandes pensamentos
e é por meio dela que podemos
levar uma vida mais saudável
como diz o velho ditado popular,
“quem canta seus males
espanta”. Ou como diz o nosso
rei Roberto Carlos em sua música
“Força Estranha”, “Por isso, uma
força me leva a cantar, por isso,
essa força estranha no ar. Por
isso, é que eu canto, não posso
parar, por isso, essa voz
tamanha”.O mais engraçado que
essa música que revela grandes
verdades, ao longo de sua
trajetória já fora criticada e, até
mesmo, até proibida, porém
nunca esquecida. Como
poderiam se esquecer de algo
que faz parte da nossa história,
quem conhece a história sabe
muito bem ao que eu estou me
referindo.

Quando ouvimos músicas do
tipo o “Bêbado e o Equilibrista”
ou “Como Nossos Pais”, de Elis
Regina, o que nos vem à cabeça
são trechos que retratam muito
bem uma ditadura mal digerida
até hoje por muitos
brasileiros.Trechos estes “Chora
a nossa pátria mãe gentil,
choram Marias e Clarices no solo
do Brasil....Mais sei que uma dor
assim pungente, não há de ser
inutilmente a esperança dança
na corda bamba de sombrinha”.
“Por isso cuidado meu bem, há
perigo na esquina, eles venceram
e o sinal está fechado pra nós
que somos jovens”.

Leia mais: http://
linguanet.webnode.com.br

Crie seu site grátis: http://
www.webnode.com.br

Vinícius Pimentel Torres,
Aluno de Orientação

Educacional e Pedagógica.


