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Quando a inconsistência 
serve à barbárie

A presença da sociologia 

e da fi losofi a “roubando 

tempo” da matemática

Uma análise que apre-
senta em suas conclu-
sões que o ensino de 

sociologia e fi losofi a diminuiu 
a efi ciência do ensino de ma-
temática, a princípio deveria 
ser deixada em sua própria 
irrelevância e inconsistência.

Mas essa manifestação, na 
realidade um manifesto, pre-
cisa ser vista mais de perto.

Publicada na grande mídia, 
legitimada pelas credenciais 
acadêmicas de quem escreve, 
trata-se da opinião de defenso-
res do escola sem partido. É a 
opinião do assessor econômico 
do candidato à presidência 
que está sendo processado 
por racismo, homofobia e 
incitação ao estupro. Trata-
-se da opinião de uma pessoa 
que o Ministério da Educação 
preferiu não mantê-lo entre 
seus quadros por considerá-lo 
“muito à direita”!

Não se trata de uma análise 
acadêmica. O argumento de 
que a oferta de sociologia e 
fi losofi a no ensino médio re-
sultou na piora no desempenho 
dos alunos em avaliações como 
Enem, por exemplo, supõe que 
o ensino e o aprendizado de 
matemática têm uma dinâmica 
que se esvazia se alunos entram 
em contato com outras infor-
mações e com outro universo 
de adensamento intelectual.

Segundo os autores, não foi 
o ensino de química e física; 
não foi o ensino de literatura 
ou de inglês; mas sim a presen-
ça da sociologia e da fi losofi a 
que “roubou tempo” da ma-
temática. Associações como 
essa poderiam ser feitas em 
escala infi nita. Por exemplo, 
poderíamos afi rmar que dentre 
essas escolas analisadas as que 
aderiram aos convênios para 
transporte escolar de seus 
alunos não lograram melhora 
em matemática, pois no mesmo 
período, a melhoria no quesito 
transporte resultou na queda 
de desempenho matemático 
por parte dos alunos.

É compreensível que entu-
siastas do escola sem partido, 
de uma candidatura que se 
baseia no elogio da ditadura 
e na distribuição incessante 
de argumentos violentos e 
preconceituosos, se apresen-

tem com estudos (sic) com 
tamanha inconsistência. É 
incompreensível que nossa 
sociedade assista à escalada 
desses argumentos sem se dar 
conta do abismo para o qual 
caminhamos.

Não se trata de vincular 
simplesmente essas ideias ao 
potencial eleitoral do candida-
to escolhido pelo analista. Pois 
se assim fosse, o insucesso na 
eleição por suposto resolveria a 
questão. A questão aterradora 
se apresenta na constante e 
crescente legitimação desses 
pressupostos cuja força e 
enraizamento não dependem 
de vitórias em eleições majo-
ritárias, mesmo porque têm 
seguro e pujante crescimento 
em eleições proporcionais.

Os autores ignoram inclusive 
debates sobre currículo e edu-
cação que há mais de 40 anos 
indicam que o adensamento 
analítico e reflexivo não é 
simplesmente parte comple-
mentar, mas sim peça funda-
mental para que o desempenho 
discente, inclusive no âmbito 
das chamadas ciências exatas, 
cresça e se consolide. A maté-
ria volta a se valer do surrado 
conceito de capital humano 
para lamentar os prejuízos que 
as humanidades estariam acar-
retando ao desenvolvimento 
do país.

O argumento deve ser re-
chaçado não somente por sua 
impressionante inconsistên-
cia, mas principalmente por 
sua consistente vinculação 
com um plano de violência que 
no transcorrer do século 20 
alimentou a barbárie em sua 
versão mais crua e desuma-
nizadora. Um dos autores da 
pesquisa (sic) distribui vídeos 
explicando que em sua opinião 
o nazismo foi um movimento 
de esquerda!

Não, não é risível; é peri-
gosíssimo! Quanto mais oco, 
vazio e inconsistente mais 
palatável. Circulou não em 
um panfl eto de distribuição 
amadora; circulou no maior 
jornal do país, como se fosse 
uma opinião científi ca sobre 
um fato qualquer. É um insulto. 
Atacar com tanta leviandade 
as humanidades e desprezar 
a humanidade. 

E é exatamente isso o que 
está em curso.

(*) - É Diretor do Cursinho da Poli e 
presidente da Fundação PoliSaber.

Gilberto Alvarez (*)

A Polícia Federal (PF) de-
fl agrou ontem (24) uma ope-
ração conjunta com a Procu-
radoria-Geral da República 
no Congresso Nacional, onde 
cumpriu mandados de busca 
e apreensão nos gabinetes do 
senador Ciro Nogueira (PI), 
presidente nacional do PP, e 
do deputado federal Eduardo 
da Fonte (PP-PE). O terceiro 
andar do anexo 1 do Senado e 
parte do sexto andar do anexo 
4 da Câmara foram isolados 
pelas autoridades.

As autoridades também 
cumpriram mandado de prisão 
contra o ex-deputado Márcio 
Junqueira, de Roraima. Ele foi 
preso em Brasília. O mandado 
foi autorizado pelo ministro 
Edson Fachin, relator dos 
processos da Lava Jato no STF. 
As investigações apontam para 
uma suposta tentativa de obs-
trução de justiça.

Segundo as primeiras infor-
mações, Fonte e Nogueira são 
suspeitos de comprar o silêncio 
de um ex-assessor do senador 

“Em conversa com o 
ministro da Fazenda, 
ele fi cou de combi-

nar uma reunião para a gente 
avaliar o que fazer”, afi rmou. A 
declaração foi feita a jornalistas, 
após participar de reunião na 
casa do presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia.

O projeto trata da redução 
das renúncias fiscais sobre 
folhas de pagamento, prevendo 
o fi m da desoneração de deter-
minados setores da economia. 
A intenção é, com a chamada 
reoneração, aumentar a arre-
cadação do governo. O projeto 
é uma das 15 prioridades elen-
cadas pelo presidente Temer 
para equilibrar as contas, com o 
adiamento a votação da reforma 
da Previdência. Recentemente, 
Silva informou que apresenta-
rá um substitutivo mantendo 
a reoneração de cerca de 20 
setores, enquanto a proposta 
original previa reduzir a isenção 

Deputado Orlando Silva disse que irá se reunir com o ministro 

da Fazenda para debater o projeto da reoneração da folha.
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Senador Ciro Nogueira, presidente do PP.

A Segunda Turma do STF 
julga, no próximo dia 8 de 
maio, a denúncia contra o ex-
-ministro Geddel Vieira Lima 
(PMDB-BA), seu irmão, o 
deputado Lúcio Vieira Lima 
(PMDB-BA), e a matriarca da 
família, Marluce Vieira Lima, 
todos acusados pelos crimes de 
lavagem de dinheiro e associa-
ção criminosa. A denúncia, ofe-
recida pela Procuradoria-Geral 
da República (PGR), também 
acusa dos mesmos crimes o 
ex-assessor parlamentar Job 
Brandão, que atuou no gabi-
nete do deputado. 

A investigação está relaciona-
da à apreensão, pela Polícia Fe-
deral (PF), dos R$ 51 milhões 
em dinheiro vivo dentro de 
um apartamento em Salvador. 

Geddel foi preso no dia 8 de 
setembro do ano passado, três 
dias depois que a PF encontrou 
o dinheiro no imóvel de um 
amigo do político. Os valores 
apreendidos foram depositados 
em conta judicial. A Polícia 
Federal sustenta que parte do 
dinheiro seria resultante de um 
esquema de fraude na liberação 
de créditos da Caixa no perío-
do entre 2011 e 2013, quando 
Geddel era vice-presidente de 
Pessoa Jurídica da instituição.

A defesa de Geddel sustenta 
que a origem dos R$ 51 milhões 
decorre da “simples guarda de 
valores em espécie”. Segundo a 
defesa, os valores são fruto de 
“investimentos no mercado de 
incorporação imobiliária, com 
dinheiro vivo” (ABr).
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Ex-ministro Geddel Vieira Lima.

O Tribunal de Justiça do Rio 
de Janeiro (TJRJ) informou 
ontem (24) que foi mantida 
a indisponibilidade de bens 
do senador Lindbergh Farias 
(PT-RJ) e da Fundação Nacio-
nal do Livro Infantil e Juvenil. 
A decisão ocorre em processo 
por irregularidades em um 
convênio fi rmado pelo mu-
nicípio de Nova Iguaçu (RJ) 
para realizar a Bienal do Livro 
em 2005. Na época, Lindbergh 
era prefeito da cidade.

De acordo com o MP-RJ, 
houve desvio de fi nalidade 
na celebração do convênio 
e violação aos princípios da 
moralidade administrativa e 
da impessoalidade. A con-
tratação, ao valor de R$1,2 
milhão, ocorreu com dispensa 
de licitação. A indisponibili-
dade dos bens do senador e 
da instituição já havia sido 
determinada pelo juízo de 
primeira instância, mas a 
Fundação recorreu. Entre 
outras alegações, ela pontuou 
que o Tribunal de Contas do 
Estado (TCE-RJ) concluiu em 
2005 pela regularidade e pela 
quitação das contas.

Senador Lindbergh Farias (PT-RJ).

Valter Campanato/ABr
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Relator diz que projeto da reoneração 
está pronto para ser votado

O relator do projeto da reoneração da folha, deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), disse ontem (24), 
em Brasília, que o texto está pronto para ser votado e que irá se reunir com o ministro da Fazenda, 
Eduardo Guardia, esta semana para avaliar o que fazer

merece cuidado, é um assunto 
complexo. Na nossa visão, existe 
risco da privacidade dos dados 
pessoais fi carem expostos nos 
termos que está proposto no 
substitutivo”, acentuou.

O projeto de lei sobre o Cadas-
tro Positivo torna obrigatória a 
participação dos cidadãos no 
banco de dados que vai reunir 
informações sobre quem já ter-
minou de pagar empréstimos e 
fi nanciamentos e pagou em dia. 
O ministro-chefe da Secretaria 
de Governo, Carlos Marun, 
que também esteve ontem na 
casa do presidente da Câmara, 
no Lago Sul, disse que tem 
esperança de que o Cadastro 
Positivo seja votado ainda esta 
semana: “sou otimista”. Segun-
do ele, está sendo negociado 
um ajuste que permita que a 
inclusão dos dados no cadastro 
seja optativa. “Está se fazendo 
um ajuste que permita também 
essa garantia” (ABr).

fi scal para quase todos os 56 se-
tores atualmente benefi ciados.

Outro assunto tratado com 
o presidente da Câmara foi a 
votação do Cadastro Positi-
vo. Orlando Silva disse que a 
oposição seguirá obstruindo a 
votação. O cadastro  é um banco 

de dados com informações dos 
consumidores sobre pagamento 
de compras efetuadas e emprés-
timos tomados. “Eu fi z questão 
de passar aqui para comunicar 
ao presidente que não temos 
acordo de priorizar o Cadastro 
Positivo, que é um assunto que 

TJ-RJ mantém indisponibilidade 
de bens do senador Lindbergh

No entanto, o recurso não 
foi provido. “Ainda que o TCE-
-RJ tenha se posicionado pela 
validade do convênio em foco, 
ressalvou que os comprovantes 
de algumas despesas apresen-
tadas não eram válidos porque 
não estavam assinados e não 
serem documentos originais, 
o que deve ser considerado e 
cotejado com as circunstâncias 
acima analisadas”, escreveu 
o desembargador Fernando 
Cerqueira Chagas, relator do 
pedido.

Na decisão, o magistrado não 
analisa o mérito da ação, mas 

apenas a validade da decisão 
de primeira instância. Em sua 
visão, a ação civil pública des-
creveu fatos que se mostraram 
sufi cientes para se vislumbrar 
o indício da prática de improbi-
dade administrativa e prejuí zo 
gerado aos cofres públicos. 
Segundo o desembargador, 
a indisponibilidade de bens 
“visa a assegurar o integral 
ressarcimento do dano, sendo 
desnecessária a comprovação 
de que o agente intencione 
dilapidar ou desviar o seu pa-
trimônio para fi ns de frustrar a 
reparação do prejuízo” (ABr).

Polícia Federal faz operação de 
busca no Congresso Nacional

que tem colaborado com a Jus-
tiça. O homem, que teria sido 
ameaçado de morte, afi rmou 
que recebia o pagamento em es-
pécie e quem repassava dinheiro 
era o ex-deputado Junqueira.

Uma equipe da polícia tam-
bém faz buscas na casa do No-
gueira. Em nota, seu advogado 
de defesa, Antonio Carlos de 
Almeida Castro, afi rmou que 
está acompanhando as buscas 

que estão sendo realizadas na 
residência e no gabinete do 
senador. “A defesa desconhece, 
até o presente momento, as 
razões da determinação judicial 
do Ministro Fachin. É certo que 
o senador sempre se colocou à 
disposição do Poder Judiciário, 
prestando depoimentos sempre 
que necessários e, inclusive, já 
foi alvo de busca e apreensão”, 
acrescentou o texto (ANSA)

STF julgará no dia 8 
denúncia contra Geddel

Protesto 
contra ferrovia 
em territórios 
indígenas

Durante seminário realizado 
ontem (24) na Câmara para 
discutir a viabilidade da 
Ferrogrão - que deve ligar 
Sinop (MT) a Miritituba (PA) 
e servirá para o escoamento 
de grãos - lideranças indígenas 
protestaram contra possíveis 
i n t e r v e n ç õ e s  e m  s e u s 
territórios. Promovido pela 
Comissão de Meio Ambiente, o 
evento debateu os “Dilemas e 
desafi os para a sustentabilidade 
de uma grande obra de 
infraestrutura na Amazônia”.

L i d e r a n ç a s  i n d í g e n a s 
presentes ao seminário disseram 
que querem ser ouvidas logo, 
até para poderem argumentar 
contra a obra. Alessandra 
Korape, do povo Mundaruku, 
disse que as construções que 
já existem na região estão 
alterando o ecossistema local. 
“Nós que temos que pescar, sair 
de madrugada, não pegamos 
nem dois peixes. Mas por que 
que tem só isso? Porque estão 
invadindo o rio Tapajós, está 
cheio de portos. Tem que passar 
dois ou três dias agora pescando 
para sustentar os nossos fi lhos”, 
disse Korape.

Segundo as l ideranças 
indígenas, 19 povos vivem na 
região da ferrovia e a obra vai 
ampliar o desmatamento porque 
será acompanhada de outras 
intervenções como estradas 
vicinais. Representante do 
governo garantiu às lideranças 
indígenas que elas serão ouvidas 
assim que houver certeza de 
que a obra tem viabilidade 
fi nanceira. Tarcísio Freitas, da 
Presidência da República, disse 
que a Ferrogrão ainda não está 
defi nida, pois são necessários 
investidores privados que 
queiram colocar R$ 13 bilhões 
na obra.

Leonardo  Minaré ,  da 
Associação dos Produtores 
de Soja, defende a construção 
da Ferrogrão e a melhoria das 
condições de escoamento de 
mercadorias no país. Segundo 
Minaré, a soja representa 14% 
das exportações do Brasil. 
Mas, enquanto o produto aqui 
é enviado para a China a 104 
dólares a tonelada; nos Estados 
Unidos, o custo é de 56 dólares 
(Ag.Câmara).

A escola precisa evoluir da mera 
instrução para um novo paradigma de 
aprendizagem e de comunicação integrado 
com a comunidade. A avaliação foi feita por 
especialistas ouvidos em audiência pública 
interativa sobre as fronteiras da educação no 
país. O evento integrou o ciclo de debates 
“2022, o Brasil que queremos”, parceria da 
Comissão Senado do Futuro com a UnB e 
a organização União Planetária.

Representante da Comunidade de 
Aprendizagem do Paranoá (CAP), o professor 
José Pacheco explicou o novo formato de 
ensino que vem sendo implantado. A 
proposta é uma aprendizagem que priorize 
o envolvimento entre escola e comunidade, 
sem divisão de salas, sem aplicação de 
provas e sem cadeiras enfi leiradas, mas sim 
"círculos de aprendizado".

Para ele, a escola do século 21 é uma 

instituição de comunidade, voltada para 
a aprendizagem com foco na realidade 
local do aluno e seu entorno. Essa 
entidade, afi rmou, tem de se tornar um 
verdadeiro centro comunitário e atender 
não só os estudantes, mas também outras 
demandas da região na qual está inserida. 
"O CAP surge como nova construção 
social da aprendizagem, um aprender em 
comunidade", disse (Ag.Senado).

Escola tem que se integrar com a comunidade


