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A realidade e os desafios da educação brasileira (PAULA CAMPIONI) 
 

 
(Foto: Jaime Souzza | Instituto Ayrton Senna). 

 

SÃO NOSPRIMEIROS ANOS da educação brasileira que iniciamos nosso processo de formação enquanto 
cidadãos e cidadãs e, consequentemente, começamos a reconhecer quais são nossas responsabilidades perante a 

sociedade. Podemos considerar, então, a educação como a base sólida de uma estrutura maior, que 
representaria o indivíduo como um todo, um ser ativo social e politicamente. Entender e propor soluções para os 

principais dilemas enfrentados pela educação brasileira básica é uma forma de lidarmos com problemas que 

vivenciamos. Assim, pode-se buscar uma melhoria no nível de vida de todos os cidadãos e cidadãs. O Politize! já 
falou sobre como as leis – LDB e Constituição – sustentam o sistema educacional, quais são as modalidades de ensino 

que ele inclui e também mostrou como atuam os órgãos governamentais responsáveis. Agora, trataremos de 
alguns dilemas que a educação brasileira enfrenta. Afinal, qual é a realidade do nosso sistema de ensino? 
 

PRINCIPAIS DESAFIOS DO SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO 
 

Podemos classificar os desafios da educação brasileira, no geral, em internos e externos. Os externos são 

desafios socioeconômicos, ligados principalmente, à desigualdade de oportunidades de aprendizagem e de 
acesso ao ambiente escolar. Os desafios internos já dizem respeito à estrutura do sistema educacional em si, 

as esferas, programas, agentes e os repasses que ocorrem entre eles. Vamos falar um pouco sobre cada um? 
 

Desafios externos da educação brasileira 
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Em abril de 2017, um estudo anual do movimento Todos Pela Educação afirmou que 2,46 milhões de crianças 
e jovens de 4 a 17 anos estão fora da escola. Entre esses estão mais de 1,7 milhões de jovens entre 15 e 17 

anos. Além desse problema, a pesquisa apontou que, no geral, os estudantes matriculados em instituições públicas 
ou privadas apresentam desempenho inferior às metas estabelecidas pelas avaliações nacionais realizadas – 

como Prova Brasil e Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB). 

Em 2015, por exemplo, os estudantes do 5º e 9º anos do ensino fundamental que participaram do SAEB tiveram 
nota média, em matemática, de 219 e 256 pontos respectivamente. O valor máximo é 1000. Já no 3º ano 

do ensino médio a nota sobe um pouco, alcançando os 267 pontos. Vale destacar que nenhum estado chegou ao 
patamar dos 300 pontos – o maior valor obtido foi 280,1 do Distrito Federal e o menor foi 191,9 do Amapá. 

 

 

http://doe.politize.com.br/
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Os motivos apontados pelo estudo do Todos Pela Educação para o baixo desempenho e evasão escolar são: 
 

 baixa renda familiar; 

 pouca ou nenhuma escolarização dos responsáveis; 

 domicílio localizado em áreas longínquas ou rurais; 

 trabalho informal; 

 discriminação por cor ou gênero; e 

 distorção idade-série. 

 
Além desses desafios, o país dispara no ranking de violência em sala de aula. Estima-se que 12,5% dos professores 

sofrem pelo menos um tipo de agressão verbal ou intimidação a cada semana de aula. 

 

 

https://www.politize.com.br/evasao-escolar-jovens-5-fatos/
http://doe.politize.com.br/
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O estudo do Todos Pela Educação ainda afirma que um baixo nível do índice que sintetiza a renda, escolarização 
e ocupação do estudante – o Nível Socioeconômico (NSE) – afeta grandemente a chance do aprendizado ser 

concretizado. O NSE reflete a situação de estudantes que vivem em comunidades ou situações vulneráveis. Para uma 
melhor compreensão de como esse índice impacta a educação brasileira, fez-se um comparativo. Em 2015, alunos do 

9oano com baixo NSE apresentaram 7,5% de aprendizado adequado em Língua Portuguesa. Já aqueles 

estudantes com NSE considerado alto atingiram os 71,6%. Para a disciplina de Matemática, esse índice 
despenca ainda mais, atingindo 2,5% para NSE baixo e 58,2% para NSE alto. 

Além disso, de acordo com dados do QEdu de 2016 para o Ensino Médio, a educação brasileira apresenta 
uma distorção idade-série média de 28%. Isso significa que, de 100 alunos, cerca de 28 estão com até 2 anos a 

mais do que o esperado para a série em que está matriculado. O único estado em que a taxa de distorção é abaixo de 
15% é São Paulo, com 13,8%. Os demais estados variam de porcentagens de 20,3%, em Santa Catarina, até 48,3%, 

no Pará. Essa distorção idade-série, considerada como um fator de desmotivação para o estudo, acarreta em taxas 

significativas de abandono do estudo no Brasil. Cerca de 8,6% dos alunos do 1º ano do Ensino Médio saem da 
escola e 17,3% reprovam essa série. 

 

 

http://www.qedu.org.br/brasil/distorcao-idade-serie
http://doe.politize.com.br/
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Toda escola tem a função de ensinar assuntos pré-definidos em cada série, sendo que fatores como de onde os 
alunos vêm e quais seus ambientes familiares não devem afetar no cumprimento dessa tarefa. No entanto, os dilemas 

externos que afetam a educação brasileira são diversos, múltiplos e simultâneos. Vão desde a violência em sala de 
aula, alta distorção idades-série, até problemas familiares e de uma comunidade inteira. Todos eles afetam 

diretamente a forma na qual os alunos terão acesso ao ensino e sobre como eles irão aprender. Assim, o 

levantamento de tais dados são importantes por servirem de alerta para ações e medidas públicas. 
 

O Politize! explica: qual a função do IBGE nas políticas brasileiras? 
 

Desafios Internos da Educação Brasileira 



A educação brasileira recebe investimento alto, porém é carente de qualidade. São cerca de 6,4% do PIB 

investidos em educação, correspondendo a cerca de 17% do gasto público total (2012). Tal valor está acima da média 

mundial levantada pela OCDE (cerca de 12%), e mesmo assim alguns problemas estruturais persistem. Os mais 
comuns são a falta de professores, bibliotecas, quadras esportivas e laboratórios de informáticas. Além 

disso, 99% dos professores do ensino básico no país ganham menos de R$ 3,5 mil por mês, trabalhando 40 horas 
semanais. 

Na esfera pública, é comum haver atrasos em repasses para os governos. Em maio de 2018, por exemplo, foi 

organizada uma Comissão Externa na Câmara dos Deputados para apurar o motivo de recursos do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) ainda 

não terem chegado ao seu destino. Em função de um erro de cálculo do Tribunal de Contas da União (TCU), 
municípios receberam cerca de R$ 90 bilhões a menos do que deveriam, o que representa um rombo considerável 

para as gestões municipais. Somado a isso, existem procedimentos de registro de aula e frequência, além de formas 

de documentação das práticas docentes, que exigem grande atenção da equipe escolar. Essa alta demanda de tempo 
dos profissionais é explicado por, na maioria das escolas, tais documentos ainda serem escritos à mão, demandando 

que funcionários das secretarias gastem muito tempo transferindo os dados para um sistema unificado. Este é um 
exemplo real de burocracia que ainda persiste e que poderia ser substituído por um programa de computador único, 

integrado e nacional, por exemplo. 
Além disso, embora os órgãos educacionais em todas as esferas possuam atribuições próprias, eles compartilham 

a responsabilidade de gerir a educação brasileira, ou seja, de mantê-la coesa. Isso significa que os órgãos 

educacionais precisam dialogar e estabelecer uma linha de ordem para que a comunicação entre eles seja 
efetiva, existindo, então, uma hierarquização dentro da federação. No caso, o Ministério da Educação (MEC) e a 

União são aqueles que detém maior autonomia em relação aos outros. “Descendo” na pirâmide organizacional, tem-se 
o nível estadual e então chega-se às redes municipais, que dependem das decisões das demais esferas para que 

possam funcionar. A lógica dessa hierarquização, em termos de manter a educação coesa, faz sentido, porém ela não 

é claramente aplicada. 
Existem cidades onde as redes estadual e municipal ofertam ensino fundamental, que acabam competindo pelo 

mesmo público e, consequentemente, gerando vagas que não são ocupadas. Existem, também, muitos processos de 
autorização ou burocratização entre os agentes coordenadores da educação brasileira, o que pode fazer com que 

muitos programas federais demorem a chegar a todas as escolas. Essa burocracia gera um “bloqueio” no sentido de 
que a educação brasileira é pouco adaptável às necessidades de cada geração e vem seguindo um mesmo modelo há 

décadas. 

Não é preciso ir muito longe para ver que é possível encontrar soluções para muitos dilemas internos e externos 
da educação brasileira. Em Santo André (SP), durante o ano de 2014, creches e escolas da cidade elegeram 

representantes infantis para fazerem parte da discussão sobre educação na prefeitura, durante as plenárias sobre 
orçamento participativo. Após 30 representantes da cidade serem eleitos, usando até recursos de urna eletrônica, os 

mesmos diagnosticaram nas escolas e bairros problemas enfrentados pelas crianças e trouxeram suas reivindicações 

em desenhos. Naquele ano, 66 propostas para a Câmara Municipal foram encaminhadas pelos meninos. Será que 
ouvir os estudantes não pode ajudar a resolver problemas estruturais e gritantes desse sistema? Afinal, o que os 

estudantes têm a dizer sobre o meio em que convivem todos os dias? 
 

PAULA CAMPIONI é Professora e Engenheira que gosta de questionar, escrever, discutir sobre política e o que mais 

convir. Escreve periodicamente para o site POLITIZE (www.politize.com.br). Matéria escrita e publicada em 
novembro de 2018. 

 

https://www.politize.com.br/seguranca-publica-brasileira-entenda/
https://www.politize.com.br/ocde-e-as-relacoes-com-o-brasil/
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Bolsonaro questiona investimento em educação, mas gasto por aluno 
ainda é baixo (BÁRBARA LIBÓRIO, ANA PAULA RIBEIRO e RAFAEL CISCATI) 
 
Na média por aluno, Brasil investe menos que países desenvolvidos, principalmente na educação básica 
 

 
 

Jair Bolsonaro defende "Lava-Jato da Educação" para garantir que investimentos sejam bem aplicados e gerem 
resultados Foto: Pablo Jacob / Agência O Globo 

 

EM UMA publicação em seu Twitter,  o presidente Jair Bolsonaro defendeu, nesta segunda-feira (4), a “ Lava-

Jato na Educação”. Segundo ele, o Brasil gasta mais em educação em relação ao PIB que a média de países 
desenvolvidos, mas ainda assim ocupa as últimas posições no Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA). 

Em fevereiro, o presidente já havia dito em seu Twitter que era preciso, além de investir em educação, “garantir 
que investimentos sejam bem aplicados e gerem resultados”, e que o MEC já havia apurado “indícios de corrupção no 

âmbito do ministério em gestões passadas”. Agora, afirmou que dados iniciais da investigação “revelam indícios muito 

fortes de que a máquina está sendo usada para manutenção de algo que não interessa ao Brasil”. 
Ao citar apenas os gastos em relação ao PIB brasileiro, no entanto, Bolsonaro não leva em conta quanto o país 

gasta por aluno - e esse número mostra uma realidade bem diferente em relação às nações desenvolvidas. 
Quanto o Brasil gasta em educação 

De fato, segundo dados do Tesouro Nacional divulgados no ano passado, o Brasil gasta atualmente, em 
educação pública, cerca de 6% do PIB, valor superior à média da OCDE (5,5%) – que engloba as principais 

economias mundiais – e de pares como Argentina (5,3%), Colômbia (4,7%), Chile (4,8%), México (5,3%) e Estados 

Unidos (5,4%). De acordo com os números, cerca de 80% dos países, incluindo vários países desenvolvidos, gastam 
menos que o Brasil em educação relativamente ao PIB. 
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A realidade é diferente quando se trata do gasto do país por aluno. O estudo “ Education at a Glance 2017 ”, com 
números de 2014, mostra que a média dos países membros da OCDE era de US$ 10.759 anuais por aluno, levando 

em conta todos os níveis de educação. Já o Brasil desembolsou apenas metade do valor: US$ 5.610 anuais. A situação 
é melhor no ensino superior do que na educação básica: no primeiro, o investimento por aluno é de US$ 11.066 por 

ano, pouco abaixo da média dos países da OCDE (de US$ 16.143). Na educação básica, é baixo: fica em torno de 

US$3.800 por aluno, menos da metade da média dos países da OCDE US$ 10.106). 
Segundo Claudia Costin, professora universitária da FGV-RJ e diretora do Centro de Excelência e Inovação em 

Políticas Educacionais (CEIPE-FGV), existem três pontos importantes a serem considerados na hora de analisar a 
comparação feita pelo presidente. O primeiro, é que o gasto por aluno ainda é baixo. Outro, segundo ela, é que 

países que já universalizaram o acesso a educação básica podem diminuir um pouco a quantidade de gastos. “Esses 
mesmos países, quando estavam fazendo um esforço para ampliar o acesso, tiveram que gastar mais. Quando você já 

está em transição demográfica, com o envelhecimento e a população em idade escolar diminuindo, você pode gastar 

menos”, explica. Por fim, o fato de que gastamos de maneira desigual. “Gastamos mais por aluno no ensino superior 
do que na educação básica. Quando comparamos gasto por aluno na educação básica, ele é muito inferior a média 

internacional.” 
 

 
Quanto deveria ser gasto 

 
O Índice CAQi, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, calcula o quanto deveria ser o investido 

anualmente aluno para garantir o padrão mínimo de qualidade estabelecido no PNE na educação básica. Nas creches 

urbanas de tempo integral a Campanha Nacional estimou um valor/aluno de R$23.579,62; de R$ 9.607,02 na pré-
escola em tempo parcial: R$ 7.545,06 nos anos iniciais do ensino fundamental e R$ 6.604,99 no tempo integral; e 

R$5.454,74 no ensino médio. 
Os números diferem dos estimados pelo Fundeb (o Fundo da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 

Educação, que mostram uma estimativa de investimento anual por aluno no ensino público por Estado brasileiro. 

Segundo os cálculos da Campanha, o Brasil deveria investir até cinco vezes mais do que gasta hoje para garantir uma 
educação pública de qualidade da creche ao ensino médio -- seriam necessários R$ 21.280,12 anuais por aluno para 

custear a oferta em área urbana, e hoje são pagos R$ 3.921,67 por meio do Fundeb. 
 

Aumento no investimento 

 
Bolsonaro também afirmou que em 2003 o MEC gastava cerca de R$30 bilhões em educação e que em 2016 

chegou a gastar quatro vezes mais: cerca de R$130 bilhões. O presidente não dá detalhes sobre os números que 
aponta, mas dados do MEC atestam que orçamento da Pasta, em 2003, era de R$33,3bi. Esse valor de fato saltaria 

nos anos seguinte, mas para um número ligeiramente diferente do apontado pelo presidente: dados do Portal da 
Transparência mostram que o orçamento para a educação, gerido pelo Ministério da Educação (MEC), foi de R$ 115,7 

bilhões em 2018. Esse montante inclui tanto os valores destinados diretamente ao setor, como ensino superior e 

básico, e também transferências e valores gastos com serviços não vinculados diretamente à educação, como 
programas de alimentação e assistência hospitalar. 

Desse total, o que foi executado de fato chegou a R$ 95,6 bilhões em 2018. A maior parte dos recursos fica com 
o ensino superior (R$ 29,6 bilhões), refletindo o aumento no número de estudantes nesse segmento. O segundo 

maior gasto são com as transferências para a educação básica, que totalizaram R$ 13,7 bilhões .Nessa conta está 

apenas a chamada “complementação ao Fundeb”.  Ela é repassada a estados e municípios para evitar que o valor 
investido por aluno, nessas localidades, fique abaixo do mínimo nacional. No ano passado, essa complementação 

chegou a esses R$ 13,7 bilhões. 
Além da complementação, o Fundeb contou em 2018 com outros R$ 39,95 bilhões, que são recursos 

provenientes de impostos e outras contribuições que são transferidas aos estados que, junto com os municípios, são 
os responsáveis pela educação básica. A divisão dos recursos é feita de acordo com o número de alunos matriculados 

na rede pública. 

 
Desempenho 

 
O Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA), a qual o presidente se refere é realizado a cada três 

anos e avalia o desempenho escolar de diversos países em três quesitos principais: matemática, ciências e leitura. A 

última edição foi realizada em 2015 e analisou 70 países. O Brasil ficou entre os dez últimos no ranking em ciências 
(63º) e matemática (65º), e ocupou a 59ª posição em leitura. 
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Costin ressalta que o mau desempenho também é consequência de outros fatores: a baixa valorização dos 
professores e a baixa carga horária, por exemplo. “O salário do professor é um dos mais baixos dos 70 países que 

participaram do Pisa”, diz.  “Além disso, a nossa carga horária é a mais baixa entre eles. Temos, em média 4 horas, e 
isso é claramente insuficiente.” 

A solução, segundo a especialista, passa por gastar mais, mas de maneira bem gerida. “Não faz sentido gastar 

mais do que a média internacional em ensino superior e menos em educação básica.” 
 

BÁRBARA LIBÓRIO, ANA PAULA RIBEIRO e RAFAEL CISCATI são jornalistas e escrevem para esta publicação. 

Revista ÉPOCA, março de 2019. 
 

Como tolerância zero a armas e álcool tornou o Japão um dos países 
mais seguros do mundo (BBC NEWS) 
 

Em 2017, foram cometidos apenas 22 crimes com armas de fogo no país - que resultaram e 3 mortes e 5 feridos; 
além das leis rigorosas, educação e policiamento comunitário também ajudam 

 

TÓQUIO - A TECNOLOGIA ajuda, mas, no Japão, não são os sensores e as câmeras os principais responsáveis pela 
segurança pública. É uma combinação bem-sucedida de leis rigorosas, policiamento preventivo, ações comunitárias e 

educativas que têm garantido ao país uma posição de destaque entre os lugares mais seguros do mundo. Em 2018, 
os japoneses tiveram o 9º melhor Índice Global da Paz (ranking liderado pela Islândia), enquanto os brasileiros 

amargaram a 106ª posição, com altas taxas de criminalidade e corrupção. De acordo com o Escritório das Nações 
Unidas sobre Drogas e Crimes, o Japão tem 0,28 homicídios para cada 100 mil habitantes. 

 
 

Policiais vigiam evento em Tóquio - Yoshikazu Tsuno/AFP 
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No Brasil, em 2017 (dado mais recente no comparativo), foram contabilizados 63.880 mortes violentas, o maior 

índice da história. Isso equivale a 30,8 homicídios para cada 100 mil pessoas. Apesar das pequenas oscilações no 
passado desses indicadores, os japoneses hoje conseguem dormir tranquilos graças à segurança proporcionada pela 

política de tolerância zero às armas e ao centenário sistema de policiamento comunitário, com mais de 6.600 postos 

espalhados pelo país —os chamados Koban, nome dado aos pequenos postos onde residem e trabalham de dois a 
três policiais treinados para servir a comunidade e dar informações de segurança, inclusive sobre objetos perdidos. 

O Japão tem uma das menores taxas do mundo de crimes cometidos com armas de fogo. Segundo a Agência 
Nacional de Polícia, houve, em 2017, apenas 22 crimes cometidos com armas de fogo —deixando 3 mortos e 5 

feridos. A título de comparação, no mesmo período houve 15.612 mortes por armas de fogo nos Estados Unidos, 
segundo a organização Gun Violence Archive. Isso dá uma média de 42 mortes por armas de fogo por dia nos EUA, 

contra um total de 44 mortes do tipo no Japão nos últimos oito anos até abril de 2018. A educação da população 

também ajuda. 
"No Japão, as crianças aprendem desde cedo que é crime ficar com aquilo que não é seu. Não existe isso de 

dizer que 'achado não é roubado'", observa Mayumi Uemura, diretora de uma escola brasileira no Japão —instituições 
de ensino particulares que são homologadas pelo Ministério da Educação brasileiro e seguem o currículo brasileiro, em 

áreas de grandes concentrações de migrantes do Brasil. A escola dirigida por Uemura fica em Joso, cidade com pouco 

mais de 2.000 brasileiros localizada na província de Ibaraki (que tem cerca de 6.000 brasileiros). Os estudantes são 
frequentemente convidados para participar de atividades com a polícia, como palestras sobre drogas e até 

campeonato de futebol promovido por policiais. 
Os alunos também passam por treinamento sobre regras de trânsito. "Muitos brasileiros não sabem que aqui é 

proibido carregar alguém na garupa da bicicleta", diz a diretora. A lei para ciclistas é de 2015 e pune com multas e 

prisão quem for pego pedalando alcoolizado. Também proíbe pedalar com fones de ouvido, mexendo no smartphone 
ou equilibrando um guarda-chuva. 

 
 

Diretora de uma escola brasileira no Japão, Mayumi Uemura diz que policiais organizam eventos dentro de escolas, 
com treinamentos sobre regras do trânsito, por exemplo - Divulgação via BBC 
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POLICIAMENTO HUMANIZADO E SISTEMA UNIFICADO SEM RIVALIDADES 
 

A segurança pública do dia a dia é garantida por um contingente de 290 mil policiais. São eles que mantêm o 
laço de confiança da população com a polícia pelo sistema Koban. O sistema, criado em 1874, é a resposta japonesa 

para a criminalidade, e a intenção é de que seja implantado em localidades brasileiras, por um Acordo de Cooperação 
Técnica entre Brasil e Japão. 

No entanto, na opinião de um policial japonês que fez estágio na polícia brasileira e não quis ser identificado na 
reportagem, a implantação do modelo japonês no Brasil será complicada devido às diferenças entre os países. No 

Japão repleto de leis rigorosas, não é de estranhar que policiais façam suas rondas ostensivas de bicicleta e 

abordagem sem o uso de armas de fogo, recorrendo apenas a movimentos de artes marciais ou até mesmo a redes e 
cobertores quando é necessário conter um suspeito. 

"Enquanto no Japão a Agência Nacional da Polícia é a única a coordenar o sistema, no Brasil há várias instituições 
policiais, como a civil, a militar e a federal, e elas estão sempre se enfrentando", diz o policial japonês. O segredo para 

o modelo japonês dar certo, opina ele, é a integração da polícia com a comunidade: "respeito mútuo". Os estrangeiros 

também interagem com a polícia. A brasileira Bruna Ishikawa, de 14 anos, foi escolhida para ser policial por um dia e 
percorreu de viatura um trecho entre as cidades de Joso e Ishige enquanto falava pelo alto-falante —em português, 

para ser entendida pelos membros da comunidade brasileira — sobre a necessidade de os pedestres olharem sempre 
para os dois lados ao atravessar a rua. "A polícia daqui é diferente. A gente respeita", diz a estudante. 

 

SOCIEDADE PARTICIPATIVA E QUALIFICAÇÃO DOS POLICIAIS 
 

Os próprios cidadãos ajudam o policiamento no Japão. Em muitas casas e lojas, há um adesivo escrito 

"Kodomo 110ban no Ie" colado na porta, indicando que o local pode ser usado como abrigo por crianças em 
perigo. E todos os alunos do equivalente aos seis primeiros anos do ensino fundamental brasileiro levam pendurado 

na mochila um alarme que é usado em situação de ameaça. Para ajudar a população a memorizar o telefone de 
emergência, a polícia japonesa criou o Dia do 110. Sempre em 10 de janeiro, realiza eventos para lembrar as pessoas 

que o número 110 deve ser usado para acionar a polícia por telefone em caso de crime, acidente ou uma ocorrência 

suspeita. 
A Academia Nacional de Polícia tem investido em transformar parte de seu contingente em policiais poliglotas, 

para dar suporte à crescente população estrangeira e ao público esperado em megaeventos, como os Jogos Olímpicos 
de Tóquio 2020. Mais do que à gramática, o professor de português Miguel Kamiunten dá ênfase à conversação, 

ensinando inclusive gírias e termos técnicos jurídicos. "O importante é que esses policiais poderão ajudar no trabalho 

preventivo, passando informações de segurança aos estrangeiros", explica. Os policiais habilitados em idiomas 
também auxiliam nos casos envolvendo estrangeiros. Em 2017, o Japão registrou 17.006 crimes cometidos por não 

japoneses, sendo 30,2% deles atribuídos a vietnamitas. Os brasileiros, quinto maior grupo estrangeiro com 196.781 
pessoas residindo no país, foram o terceiro grupo mais acusado de criminalidade (1.058 casos). 

Apesar da presença histórica da yakuza, como é conhecida a principal organização criminosa japonesa, o Japão 
tem conseguido manter as facções sob controle com a tolerância zero a armas. Segundo cálculos da Agência Nacional 

de Polícia, em 2017, o crime organizado contava com 34.500 membros em 22 grupos. No auge, em 1963, o crime 

organizado chegou a contabilizar 184 mil membros, mas esse número despencou graças à Lei Anti-Yakuza. Ela entrou 
em vigor em 1991 e endureceu ainda mais a revisão feita uma década depois, quando tornou-se ilegal fazer negócios 

com membros de facções. Quem sofre e não denuncia tentativas de extorsão vira cúmplice; e chefes das gangues são 
responsabilizados criminalmente pelas atividades de subalternos. "Com leis rigorosas e a ajuda da comunidade, é 

possível controlar a violência", diz o policial japonês. 
 

SEGURANÇA NO TRÂNSITO E PENAS DURAS 
 

Os motoristas também foram obrigados a redobrar a atenção, porque acidentes de trânsito costumam ter 
punição severa. O Japão criou a rigorosa legislação em 1970, quando houve um brusco aumento da frota de carros 

em circulação — e 16.765 mortes nas estradas. Após campanhas intensas e queda nos números, os casos fatais 
voltaram a superar a marca de 10 mil em 1988, devido ao maior número de pessoas habilitadas e motorizadas. 

O país recorre a casos emblemáticos para criar precedentes e dificultar ainda mais a violação do Código Penal. 

Em dezembro passado, um homem foi condenado a 18 anos de prisão por direção perigosa seguida de morte. O réu 
perseguiu o carro de uma família e, depois de ultrapassá-lo, forçou a mulher e o marido dela a pararem o veículo no 

meio da via expressa, quando foram então atingidos por um caminhão. A "lei seca" surgiu após outro episódio de 
grande repercussão nacional, ocorrido em 2007. Um motorista embriagado provocou a morte de três crianças no 

trânsito, motivando o endurecimento da legislação. 
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Casos em que gerentes de bar ou amigos servem álcool sabendo que a pessoa vai dirigir, ou mesmo pegar 
carona ou emprestar carro a alguém alcoolizado, podem resultar em prisão de todos os envolvidos. Outras violações 

das leis de trânsito podem levar à perda imediata da carteira, pagamento de multa e até prisão. 
 

O DIFÍCIL CAMINHO PARA COMPRAR ARMAS NO JAPÃO 
 

Se você quer comprar uma arma no Japão é preciso paciência e determinação. É necessário um dia inteiro de 
aulas, passar numa prova escrita e em outra de tiro ao alvo com um resultado mínimo de 95% de acertos. Também é 

preciso fazer exames psicológicos e antidoping. Os antecedentes criminais são verificados e a polícia checa se a 
pessoa tem ligações com grupos extremistas. Em seguida, investigam os seus parentes e mesmo os colegas de 

trabalho. A polícia tem poderes para negar o porte de armas, assim como para procurar e apreendê-las. 
E isso não é tudo. Armas portáteis são proibidas. Apenas são permitidos os rifles de ar comprimido e as 

espingardas de caça. A lei também controla o número de lojas que vendem armas. Na maior parte das 47 prefeituras 

do Japão, o número máximo é de três lojas de armas e só se pode comprar cartuchos de munição novos se os usados 
forem devolvidos. Até mesmo o crime organizado no Japão dificilmente usa armas de fogo. Geralmente, os criminosos 

utilizam facas. 
A polícia tem que ser informada sobre onde a arma e a munição ficam guardadas —e ambas devem estar em 

locais distintos, trancadas. Uma vez por ano, a polícia inspecionará a arma. Depois de três anos, a validade da licença 

expira e a pessoa é obrigada a fazer o curso e as provas de novo. Tudo isso ajuda a explicar por que os tiroteios e 
massacres com armas de fogo são muito raros no Japão. Quando um massacre ocorre no país, geralmente o 

criminoso utiliza faca. 
 

Reportagem originalmente escrita pela redação do BBC NEWS BRASIL e publicado no Jornal FOLHA DE SÃO 

PAULO, março de 2019. 

 

O PENSAMENTO SOB ATAQUE - Por que o sistema educacional brasileiro 
nunca adotou Paulo Freire na prática? (RAPHAEL FAGUNDES e WNDEL BARBOSA) 
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Apesar de Paulo Freire ser inspirador e de ter se transformado em patrono da educação brasileira, suas 
ideias são usadas pontualmente, e não como uma política pública aplicada ao sistema educacional 

brasileiro como um todo. Os governos anteriores, por mais que tivessem nas ideias de Freire um norte, 
não quiseram aplicar suas teorias em nosso sistema educacional 

 

Ao longo da vida, passamos por um processo permanente de transmissão, assimilação e aprendizagem de 

valores e comportamentos dentro de uma mesma cultura. Esse processo de endoculturação se dá geralmente por 

duas vias: 1º) o condicionamento do meio social; e 2º) a educação. Muitas vezes, porém, esse condicionamento 
social faz que sejam criadas regras que dificultam a circulação de certas ideias no ambiente escolar. Cer tos 

assuntos, por uma moralidade atrelada a bases fundamentalistas que moldam o consciente coletivo, acabam 
sofrendo limitações discursivas. Nesse sentido, esses saberes são limados – dentro desses princípios morais – ou 

excluídos. Assim, apesar de a escola – diante de todas as instituições que hoje monopolizam certas instâncias do 
conhecimento – possibilitar a democratização da construção desses saberes, sendo vista como “um instrumento 

de equalização de oportunidades”,1 esses valores sociais acabam por diminuir esse impacto, ao buscarem 

formatar e condicionar o que é passado dentro dessas instituições.  
Os debates sobre os limites que se devem impor a esses espaços motivaram, em 2004, um movimento 

político, criado pelo advogado Miguel Nagib, de nome Programa Escola sem Partido. O pensamento sobre o papel 
da escola é bem simplório: ela seria um lugar reservado apenas para ensinar e aprender Matemática, Português, 

História etc. – enfim, as disciplinas que compõem a grade curricular. Sem grilhões ideológicos. Sem partidarismo. 

Sem doutrinação. O mundialmente renomado pedagogo brasileiro, Paulo Freire, buscou formular a ideia de uma 
educação libertadora que se realiza como “um processo pelo qual o educador convida os educandos a reconhecer 

e desvelar a realidade criticamente”.2 Para Freire, a prática pedagógica é dialógica. Logo, é um espaço de 
contradições. O conhecimento só é construído mediante essas trocas. Somente por meio dessa dialética é que se 

formam seres críticos. No entanto, sob uma suposta égide ideológica encabeçada pelas teorias do pedagogo, 
construiu-se toda uma pauta política, absorvida pelo programa de governo do presidente Jair Bolsonaro, que visa 

abolir Paulo Freire das escolas. 

Ignorando a “liberdade de cátedra” e atendendo aos pedidos de Bolsonaro – nas redes sociais – e de figuras 
como a deputada estadual eleita Ana Caroline Campagnolo (PSL), de Santa Catarina, os professores começaram a 

ser “supervisionados” e atacados por pais e alunos. Ensaiou-se um linchamento moral diante dessa visão política. 
Pesquisa divulgada pela Varkey Foundation – entidade dedicada à melhoria da educação mundial – evidenciou que 

menos de um em cada dez brasileiros acredita que o professor é respeitado em sala de aula.3 Um levantamento 

feito em 2018 pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) indica que a profissão 
de professor desperta interesse em menos de 3% de nossos jovens.4 A falta de estrutura, os baixos salários, a 

necessidade de trabalhar em dois ou três lugares diferentes, o acúmulo de funções e o desrespeito citado são 
alguns fatores que explicam essa falta de interesse na profissão. Com o acréscimo agora da pecha de doutrinador. 

Algo lamentável, tendo em vista o papel social que acabou adquirindo, pois a escola vem absorvendo, há tempos, 

uma gama de funções que originalmente seriam de responsabilidade da família.  O estreitamento dessas relações 
gera, por exemplo, a chamada “transferência”, quando alguém toma as percepções e expectativas de uma pessoa 

e as projeta em outra. Ela, então, interage com essa pessoa como se a outra fosse o padrão transferido. Vemos 
muito isso nas crianças do primeiro segmento do ensino fundamental que chamam seus professores de “tio” ou 

“tia”. O espaço escolar assumiu um papel social muito mais abrangente do que os determinados pela Constituição 
Federal (1988) e pela Leis de Diretrizes e Bases da Educação (LDB/1996). A absorção dessas funções, em muito, é 

fruto da falência das relações familiares. Um desarranjo fomentado por políticas públicas incapazes de promover 

justiça social. 
Em países classificados pela Unesco como tendo os melhores sistemas educacionais (Coreia do Sul, Finlândia, 

Estados Unidos etc.), aplica-se a pedagogia de Freire. Ele é o terceiro teórico mais citado em trabalhos 
acadêmicos no mundo. Ele dá nome a institutos acadêmicos em países como Finlândia, Inglaterra, Estados 

Unidos, África do Sul e Espanha. Sua obra Pedagogia do oprimido é o livro mais lido no mundo na área das 

Ciências Sociais. Apesar de ser inspirador e de ter se transformado em patrono da educação brasileira, suas ideias 
são usadas pontualmente, e não como uma política pública aplicada ao sistema educacional brasileiro como um 

todo. Os governos anteriores, por mais que tivessem nas ideias de Freire um norte, não quiseram (ou  não 
souberam) aplicar suas teorias em nosso sistema educacional. O diretor-fundador do Instituto Paulo Freire e 

professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Nove de Julho (Uninove), José Eustáquio 
Romão, diz que “o fracasso da educação brasileira atual é justamente porque não se aplica Paulo Freire”.5  
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O pedagogo, na verdade, sempre foi atacado. A manutenção de sua imagem em nosso sistema educacional 
criou a falsa impressão de uma educação libertadora. A escola deveria ser um ambiente onde “privilégios de 

classe, de dinheiro e de herança não fossem barreiras para que o indivíduo pudesse buscar sua posição na vida 
social”,6 que orientasse nossos jovens a pensar criticamente a sociedade em que vivem. Mas, na prática, não é 

isso que acontece. Se assim o fosse não veríamos tantas pessoas aplaudirem o desengajamento moral do 

presidente. Não veríamos tantos jovens com uma visão tão deturpada sobre os problemas socioeconômicos que 
afligem nosso país. Não veríamos tantos discursos discriminatórios disfarçados de opinião. Não! A escola brasileira 

não é crítica. Ela continua a reproduzir a ideologia dominante. Continua servindo aos interesses de quem detém o 
poder econômico. 

O patrono da educação brasileira, para “Fernandos”, “Lulas”, “Dilmas” ou “Temers”, nada mais é do que um 
amontoado de frases de efeito que serviam para a consolidação da retórica de uma educação livre da opressão. 

Nunca foi! Para Marcos F. Martins, “o aspecto essencial da hegemonia da classe dirigente está em seu monopólio 

intelectual”.7 Então, por que promover a igualdade por meio da escola? O que interessaria à classe dominante 
perder sua hegemonia no campo ideológico do saber? Não seria interessante dar um instrumento intelectual 

(saber) às massas, pois tal fato desestruturaria a concepção dicotômica da sociedade. O que queremos dizer é 
que a construção de seres críticos e pensantes atrapalha os interesses dos poderosos. Bolsonaro pensa igual. A 

diferença é que, para ele, há a necessidade de se desvencilhar de qualquer elemento que possa lembrar as 

políticas públicas que tanto criticou e que o levaram ao poder. Ele não se importa em manter Freire, mesmo como 
artifício retórico. Portanto, não há pudor nenhum, por parte dele, em execrá-lo. Infelizmente, retirar ou não seus 

postulados do sistema educacional brasileiro, na prática, não muda nada. Se somos orientados por uma base 
ideológica, a nossa sempre foi excludente. 

Para Moacir Gadotti, nenhum pedagogo ou educador tem a intenção de “fazer escravos ou […] domesticar 

homens para a obediência e a submissão”.8 O professor veria na educação um processo que possui como norte o 
desenvolvimento do ser humano. Paulo Freire dizia que educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada 

instante. No entanto, qual é o significado disso atualmente? Há mais de trinta anos o próprio pedagogo apontava 
que a tarefa principal da educação é reproduzir a ideologia dominante. Mas como um espaço de contradições há 

outra tarefa a ser cumprida: denunciar e atuar contra a tarefa de reproduzir essa ideologia . E essa segunda tarefa 
é do professor,9 que mesmo sozinho nessa batalha continua a ter como sonho político a libertação.  

 

Educar para a liberdade 
 

“Os alunos devem ser encorajados a buscar mais conhecimento”, coloca o professor Carlos Libâneo. Eles 
devem ser avaliados pela compreensão, originalidade, capacidade de resolver problemas e, sobretudo, pela 

“capacidade de fazer relações entre fatos e ideias”.10 Paulo Freire diz que, se não há a “possibilidade de reflexão 

sobre si”, o profissional da educação “não é capaz de compromisso”. O indivíduo preso à sua realidade, aquele 
que não consegue “distanciar-se” do seu contexto, está “fora” do tempo, preso a um “perpétuo presente”. A 

imersão na realidade torna-o um ser a-histórico e, “em lugar de relacionar-se com o mundo, o ser imerso nele 
somente está em contato com ele. Seus contatos não chegam a transformar o mundo, pois deles não resultam 

produtos significativos, capazes de (inclusive, voltando-se sobre ele) marcá-los”.11 
Essas reformas na educação têm o objetivo de inserir o aluno no contexto, trabalhar com indivíduos 

(professor/aluno) que apenas entram em contato com o mundo. O próprio ensino de História, por exemplo, acaba 

sendo moldado do jeito que o sistema quer. Passa a servir apenas para que o indivíduo se reconheça como parte 
de uma sociedade que se desenvolveu tecnologicamente e que deve continuar a se desenvolver. O indivíduo é 

treinado para dar sua contribuição nesse desenvolvimento tecnológico. Pretende-se apenas inseri-lo no sistema 
para este ser reforçado.12 Jamais pensar sobre ele. Além disso, deparamo-nos com a perversão de uma escola 

que não está aberta a vários discursos que, consequentemente, acabam por incitar o preconceito e a exclusão. 

Uma violência simbólica é cultuada porque todos são condenados a uma única maneira de conceber a realidade. 
As esquerdas perderam muito tempo teorizando sobre a educação e não para a educação. Agora é preciso 

disseminar a ideia de que o professor é um intelectual e a escola, um centro de contestação. O professor tem o 
dever de criticar o objetivo geral do sistema escolar que pretende preservar uma sociedade de classe, a qual 

exclui certos grupos, de forma a identificar os objetivos que convergem para a efetiva democratização escolar. A 

escola não deve ser um local de mera reprodução dos interesses dominantes, mas onde grupos sociais se 
confrontam. Nesse sentido, ela não pode ser ideologicamente neutra. “A neutralidade frente ao mundo, frente ao 

histórico, frente aos valores, reflete apenas o medo que se tem de revelar o compromisso”, nos diz Paulo Freire. 
Os que se dizem neutros “estão ‘comprometidos’ consigo mesmos, com seus interesses ou com os interesses dos 

grupos aos quais pertencem”.13 
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É necessário evidenciar a contradição entre a aprendizagem casual e a aprendizagem organizada, chocar a 
cultura de sala de aula com a cultura de esquina, os diversos discursos da cultura popular com os da cultura 

dominante. Somente assim conseguiremos despertar no aluno um discurso subversivo, crítico, que não quer fazer 
apenas a sociedade funcionar, mas melhorá-la. Assim sendo, o projeto Escola sem Partido propõe uma mudança 

fictícia. Um novo que é forjado pelo velho, ou melhor, como a frase que conduz todo o filme de Luchino Visconti 

baseado no romance O leopardo, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa: “Se queremos que tudo fique como está, é 
preciso que tudo mude”. 

 
1 Luiz Antonio Cunha, Educação e desenvolvimento social no Brasil, 2. ed., Francisco Alves, Rio de Janeiro, 
1977, p.22. 
2 Paulo Freire, “The politics of education: culture, power, and liberation” [A política de educação: cultura, poder 
e libertação], Bergin and Garvey, Westport, CT, 1985, p.125. 
3 Fabrício Vitorino, “Brasil cai para último lugar no ranking de status do professor”, G1, 8 nov. 2018.  
4 “Só 2,4% dos jovens brasileiros querem ser professor”, O Estado de S. Paulo, 24 jun. 2018. 
5 “O fracasso da educação brasileira é justamente porque nunca se aplicou Paulo Freire”,  Jornal Opção, 31 dez. 

2015. 
6 Helena Bomeny, “Quando os números confirmam impressões: desafios da educação brasileira”, CPDOC, Rio de 
Janeiro, 2003, p.4. 
7 Marcos F. Martins, Ensino técnico e globalização: cidadania ou submissão?, Autores Associados, Campinas, 
2000, p.10. 
8 Moacir Gadotti, Concepção dialética da educação: um estudo introdutório, 14. ed., Cortez, São Paulo, 2003, 
p.83. 
9 Freire, Gadotti e Guimarães, 1986, p.123 apud Aparecida de Fátima Tiradentes dos Santos,  Desigualdade 
social e dualidade escolar: conhecimento e poder em Paulo Freire e Gramsci, 2. ed., Vozes, Petrópolis, 2000, 
p.46. 
10 José Carlos Libâneo, Didática, Cortez, São Paulo, p.200. 
11 Paulo Freire, Educação e mudança, Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1979, p.17. 
12 Circe Bittencourt, “Capitalismo e cidadania nas atuais propostas curriculares de História”. In:  O saber 
histórico na sala de aula, Contexto, São Paulo, 2006, p.21. 
13 Paulo Freire, Educação e mudança, Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1979, p.19. 
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Zé de Abreu, autoproclamado presidente da República (MÁRCIA TIBURI) 

 

 
(Foto: Divulgação/Twitter José de Abreu) 

Uma questão de estilo, mas não só 

 

ZÉ DE ABREU, autoproclamado presidente da República é a boa notícia da semana. A palhaçada destruiu o 
Brasil, quem sabe a arte venha a salvá-lo. Essa performance em tom de brincadeira é a primeira atitude realmente 

desconstrutiva do governo que chegou ao poder pelo método das fake news e lá continua devido ao fracasso das 
instituições que deveriam assegurar a democracia e seus valores, como a verdade, mas que ficaram inertes diante de 

uma eleição fraudada em seu princípio fundamental de honestidade para com o povo. Uma eleição pautada na 
mentira produzida em um ritmo alucinante deveria ser anulada, mas os donos do poder não o fazem porque há 

interesses pessoais e estrangeiros nesse processo. Assim como a Venezuela possui as maiores jazidas de petróleo do 

mundo, o Brasil não está sendo esquecido com o pré-sal e outras riquezas naturais. A guerra híbrida no Brasil, 
disfarçada de processos judiciais sem provas, divulgação de mentiras e produção de políticos que agem como 

fantoches dos detentores do poder econômico mundial não é muito diferente da invasão militar de um país disfarçada 
de ajuda humanitária. Envolver o Brasil em um conflito com a Venezuela é matar dois coelhos com uma cajadada. O 

lance mais inteligente que os estrategistas de guerra poderiam produzir. 

E por falar em palhaçada e arte, creio que todos estão atentos à dimensão estética desse governo caracterizada 
pelo Ridículo Político, fenômeno sobre o qual falei tantas vezes e cheguei a escrever um livro, que, hoje, alguns 

apontam como profético. Em apertada síntese, pode-se dizer que quem gosta do ridículo não gosta de arte. E há 
gente incomodada com a brincadeira do ator Zé de Abreu, aliás, um grande ator. São os defensores do bolsonarismo 

ou os que sucumbiram à depressão cívica ou, ainda, os ingênuos que acham que vai dar pra falar sério sobre o 
governo do fascismo tropical que devora o país. Mais do que nunca é preciso resgatar a comédia, a arte do riso que 

vem sendo amaldiçoada no Brasil. O Ridículo Político está em seu ápice, pior realmente não pode ficar, e o mau-

humor toma conta. Só a comédia verdadeira poderá salvar o país. Lembrem da função política da comédia de 
Aristófanes a Molière. A comédia pode até ser considerada meio chata para os que defendem o caráter edificante da 

arte, mas ela é infinitamente mais desconstrutiva do que a tragédia, pensemos… 
Certamente quem se incomoda com a brincadeira de Zé de Abreu são os mesmos que apoiam o tal ministro da 

educação, a ministra das mulheres, o ministro do turismo, o ministro do meio ambiente e outros que competem entre 

si para ver quem é o mais ridículo, porque só pode ser uma competição no Hospício Geral que virou o Brasil. O 
ridículo veio a se tornar um capital que levou Bolsonaro a se transformar de figura patética a idolatrada 
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irracionalmente. Mas o ridículo já era uma mutação da cultura política e agora ele parece ter evoluído para a 
demência como estilo.  Falo em estilo, porque não estamos tratando de nenhum tipo de realidade ou verdade, que 

não estão em jogo nesse caso. Trata-se apenas de um aparecer, de um modo de se apresentar. Lembremos que o 
Brasil levado a sério tem um dos movimentos antimanicomiais mais importantes do mundo, com políticas de saúde 

mental paradigmáticas. Não é à toa que esse movimento vem sendo atacado desde o golpe de 2016, e que já no 

começo de fevereiro tenha havido “mudanças” na política nacional de saúde mental, com o retorno de manicômios e 
autorização para eletrochoques, algo que nos faz pensar em como é fácil produzir retrocesso em termos humanos. 

Lembrei do sem noção mega blaster que resolveu lançar contra a criançada acostumada a dançar funk na escola 
a ordem de ouvir o hino, e que mandou alguém filmar para ter certeza que os meninos seguiriam a ordem 

abestalhada, produzindo propaganda para o governo que promete militarizar a sociedade. Desculpem os adjetivos, 
mas eles resumem muita coisa em um pequeno texto despretensioso como esse. Com a medida estúpida, como não 

poderia deixar de ser, e coerente com o estilo que vem sendo impresso pelo governo por meio de seus atos patéticos, 

o governante tenta ganhar tempo, pois não sabe o que fazer com crianças e jovens, mas consegue fazer o que há de 
pior pela educação: enganar. Engana as crianças que deveriam cultuar o país que as trata mal, engana que quer 

acabar com a “ideologia” nas escolas enquanto propaga as ideologias mais rasteiras. A verdade, como já disse, nunca 
esteve em jogo nesse governo: professores com salários de fome, estudantes pobres sem livros ou material escolar, 

sem merenda em escolas também fisicamente sucateadas. 

Há esperança.  Os meninos que hoje desvalorizam a escola porque aderiram a uma desvalorização que vem da 
própria cultura capitalista, talvez venham a entender por linhas tortas que a escola é importante. As crianças e os 

jovens não são imbecis como os bozonazis de plantão querem que sejam. Como resposta democrática a uma medida 
autoritária, surgem coreografias em que o funk é a nova melodia para o hino nacional. Zé de Abreu representa uma 

resposta desse tipo. Se soubermos aproveitar, pode ser perigoso para os que confiam no autoritarismo, que precisa 

da burrice, da mistificação e do mau humor para se manter onde está. 
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O bloquinho dos inteligentinhos (LUIZ FELIPE PONDÉ) 
 

O mundo atual criou uma nova forma de estupidez: a estupidez com 'causa' 
 

Como é Carnaval, vamos olhar para o bloquinho dos inteligentinhos. Visto de um certo ângulo, um inteligentinho 

parece ser um bobo vestindo Prada. Visto de outro, vemos seu título de doutorado. Visto ainda de outro, parece um 
Chucky. 

O mundo contemporâneo criou uma nova forma de estupidez: a estupidez chique. Para exercê-la, você deve ter 
uma “causa” que a justifique. Vejamos alguns exemplos. 

1. Artistas inteligentinhos. Recentemente o cantor Roger Walers deu mais um exemplo do que é ser um artista 

riquinho que confunde o mundo com seu apartamento chique em Londres ou Nova York (temos alguns de produção 
nacional que fazem a mesma coisa). Apoiou “artisticamente” a ditadura Maduro, ditadura essa que mata pessoas de 

fome e de outras formas. Nosso artista já havia se metido onde não é chamado aqui no Brasil no ano passado, 
levando inteligentinhos às lágrimas ao se meter na polarização durante as eleições, claro, sem entender patavina a 

não ser algo que leu às pressas em alguma câmara de eco que esse tipo de artista gênio frequenta. Outro exemplo é 
seu claro antissemitismo travestido de antissionismo, falando do Oriente Médio, essa coisa “exótica” para europeus 

“cultos”. 

2. Prefeitos de São Paulo. Essa gente bacana. O anterior, supostamente, especialista em urbanismo 
(normalmente essa gente urbanista é gente autoritária que frequenta coluna social e “se acha”), pintou a cidade de 

vermelho para riquinhos da zona oeste e que fazem sociais ou audiovisual brincarem de Amsterdã. E para quem é 
dono de seu próprio negócio e mora perto desse seu negócio. Enquanto brilhava nos palcos no exterior e em nossos 

salões cheios de inteligentinhos, como especialista na cidade do futuro, construída a partir de concepções de 

mobilidade urbana progressista (tenho medo de gente “progressista”, porque normalmente é gente autoritária e sem 
pecado), as pontes de São Paulo estavam ruindo sobre nossas cabeças. Nós, essa gente atrasada que não frequenta 

coluna social progressista e não entende nada de mobilidade urbana a não ser se ferrar com as pontes ruindo. E , 
agora, o atual prefeito, enquanto as pontes caem, quer transformar o Minhocão num jardim (dane-se o trânsito) e 
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proibir canudinhos de plástico. Sei. Os inteligentinhos devem pensar que sou um antiambientalista neolítico. Não, na 
verdade, suspeito que o clímax da humanidade tenha sido o alto paleolítico, quando não tínhamos riqueza suficiente 

para produzir inteligentinhos. 
 

 
Ricardo Cammarota 

 

3. Pais e escolas bacanas de crianças. Este tipo de inteligentinho é um risco enorme porque exerce sua estupidez 
sobre quem não tem idade para se defender. Olha só que caso absurdo. Um exemplo desse bloquinho novo chamado 

“idiotas de gênero”. Pais de um menino o fazem se vestir um dia de menino, outro dia de menina, para ele ver o que 

ele “prefere” ser. Será que não sobrou um psicólogo que não seja inteligentinho para explicar para esses pais o 
absurdo que estão fazendo? Ou alguma juíza mais razoável vai ter que se meter no assunto e declarar esses pais 

idiotas hipossuficientes? O menino vai à escola de vestido e com tranças para experimentar sua “identidade de 
gênero”? Será o vestido curtinho para ele ensaiar frases do tipo “meu corpo, minhas regras”? Os pais confundem o 

sexo do filho com a marca do celular: o que você quer? Samsung ou iPhone? E mais: uma escola chique de São Paulo 
criou um hábito, segundo me dizem, de se referir às crianças pelo sobrenome para não pressioná-las a assumir o 

gênero do nome que os pais puseram nelas. E depois esses inteligentinhos se perguntam de onde saiu a Damares! 

Saiu da estupidez dessa histeria ao redor dos “idiotas de gênero”. Silva! Santos! Nunca: Patrícia, Marcos. De jeito 
nenhum! Chamar pelo nome é opressão de gênero? 

4. E, para completar o cenário, os “idiotas paranoicos”. Como alguém no exercício da função de um ministério 
pode mandar instituições  usarem “à la Stálin”  o celular para filmar momentos cotidianos e enviar para Brasília? 

Imagine se o Lula tivesse mandado as escolas cantarem a Internacional e filmar o ato para mandar para Brasília? 

Desde quando cantar o hino nacional é o problema da educação? Por favor, Guedes, feche o MEC de uma vez. 
Será que um dia o STF terá de julgar até onde vai o direito de um inteligentinho causar danos aos outros com 

sua estupidez? Os “idiotas de gênero” continuarão a exercer sua “opressão progressista”? Os paranoicos tomarão 
medicação em vez de atrapalhar o governo? 
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Patriotismo e patriotice (CONTARDO CALLIGARIS) 
 

Grupos nos autorizam a sermos os canalhas que nós não nos autorizaríamos a ser 
 

CONCORDO com o presidente Bolsonaro (em suas postagens no Twitter, veja na Folha), há algo de errado 
acontecendo na educação: “Em 2003, o MEC gastava cerca de R$ 30 bilhões em educação e, em 2016, gastando 

quatro vezes mais, ocupa as últimas posições no Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa)”. 
O presidente já disse que os ensinos fundamental e médio deveriam seguir o exemplo dos colégios militares, que 

conseguem resultados melhores. De novo, concordo: sou a favor de tempo integral, uniforme, disciplina. 

O problema é o seguinte, de acordo com uma reportagem do jornal O Estado de S. Paulo de 28/8/2018: “São R$ 
19 mil por estudante, por ano, gastos pelo Exército nas 13 escolas existentes — que têm piscinas, laboratórios de 

robótica e professores com salários que passam dos R$ 10 mil […]. O setor público investe, em média, R$ 6.000 por 
estudante do ensino básico anualmente”. 

Para transformar as escolas públicas em militares, seria preciso triplicar o orçamento do Ministério da Educação. 

Isso sem mencionar este “detalhe”: os alunos dos colégios militares são filhos e filhas de militares ou concursados 
numa seleção severa. 
 

Mariza Dias Costa/Folhapress 
 

Nos posts desta segunda (4), o presidente também anunciou que há “indícios muito fortes de que a máquina 

[estatal] está sendo usada para manutenção de algo que não interessa ao Brasil”. Como se manifesta esse complô 
educacional, ainda de acordo com o presidente? “A agenda globalista mira a divisão de classes. Pessoas divididas e 

sem valores são facilmente manipuladas”. 

É preciso, portanto, “mudar as diretrizes”, para formarmos cidadãos, em vez de militantes políticos. 
Aparentemente, como primeiro passo contra a “agenda globalista” e na direção de uma nova escola em que os alunos 

estudarão de verdade, o presidente mandou seu ministro da Educação pedir que as escolas gravem vídeos de alunos 
cantando o hino nacional — e os mandem para o governo. No fim, aliás, os alunos escutariam também uma 

mensagem com o slogan de campanha de Bolsonaro: “Brasil acima de tudo. Deus acima de todos”.  
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A proposta me faz pensar nas crianças que acreditam que, se elas torcerem muito forte, seu time jogará melhor.  
Aqui, não tenho mais como concordar com o presidente.  

Primeiro, porque essa de mandar vídeo para o governo é coisa de polícia política de país comunista. 
Segundo, porque sou a favor da “agenda globalista”, que talvez seja a maior contribuição do cristianismo à 

história da cultura ocidental. De São Paulo (o santo, não a cidade) para cá, a novidade do cristianismo é que existiria 

um deus só, e ele seria o mesmo para todos. Por consequência, todos os humanos se tornam nossos semelhantes. 
Sobre isso, quem não quiser ler Alain Badiou (“São Paulo, a Fundação do Universalismo”, ed. Boitempo), que é 

de esquerda, leia o último Bart Ehrman (“The Triumph of Christianity”, Simon & Schuster). 
Terceiro, “pessoas divididas e sem valores” não são mais manipuladas do que pessoas unidas ao redor de 

supostos valores. Ao contrário. As manipulações, para acontecer,  pedem dois ingredientes: um grupo, ao qual todos 
pertencem ou querem pertencer, mais o encontro com um psicopata. Sem o grupo, o psicopata pode pouco. 

Funciona assim: você não gosta do estrangeiro que tem uma loja parecida com a sua, na esquina, só que melhor 

e mais barata. Mas você não consegue desejar que ele morra de câncer, porque você, afinal, tem freios morais e se 
envergonharia desse pensamento. 

A solução se dá em dois tempos. Primeiro, você transforma seu patriotismo normal em patriotice —por exemplo, 
cantando o hino nacional todos os dias. Segundo, você encontra um psicopata que proclama amor à pátria e grita 

“morte aos estrangeiros”. Pronto, você agora pode colocar fogo na loja de seu vizinho: é autorizado pelo amor à 

pátria, não é? 
São os grupos que nos autorizam a sermos os canalhas que, sozinhos, nós não nos autorizaríamos ser. A pátria é 

um desses grupos possíveis. Resta a questão do slogan de campanha. Como slogan, tudo bem, vale (quase) tudo. 
Mas como objeto de ensino? Sério? 

“Brasil acima de tudo”. Infelizmente, é difícil distinguir país e governos. Por exemplo, em “Brasil, ame-o ou deixe-

o”, “ame-o” se refere à ditadura, “deixe-o” se refere ao país. Além disso, a pátria é mais bem servida sem bazófia, por 
quem tem uma clara ideia de seus limites e seus erros. 

Agora, “Deus acima de todos” nas escolas públicas? Vamos dizer “Deus acima de todos que nele acreditam”, ok? 
Para todos os outros, não vale. 
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