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@BRUNOMOTTA, HUMORISTA
“Lição do dia: Billy Cristal foi lá e mostrou q
mesmo sem mexer a testa, em 3 minutos dá
pra ser melhor que os 2 patetas o show
inteiro”

CRÍTICA AOS APRESENTADORES DO OSCAR

ESPAÇO DO LEITOR
Parabéns

Quero parabenizar a sessão política do dia
20/02/2011 trazendo um especial de como o
eleitor comum pode fiscalizar o dinheiro pú-
blico. ERLON EDUARDO SOUSA, JEQUIÉ-BA, ER-
LONES@GMAIL.COM

Paroano sai pió
Claro que não estou aqui querendo que o
Carnaval de hoje seja, pelo menos parecido,
com os carnavais do passado. Seria bom se
fosse.MasoquelinojornalATARDE-Carnaval,
edição de 28/02, me deixou estarrecido com
tamanha aberração cultural, estampada nas
letras feitas para o Carnaval 2011. É pena que
não tenho espaço nem prestígio jornalístico
para comentar cada uma, para mostrar a enor-
me falta de criatividade desses pretensos
"compositores",osquais,sobopretextodeque
o que importa é o ritmo, jogam de lado a
qualidade da letra, e é de ser o que Deus quiser.
É vergonhoso, é horripilante, é deprimente
que na terra de tantas tradições culturais, de
tantos luminares como Rui Barbosa, Castro
Alves, Jorge Amado e outros, tenhamos um
Carnaval completamente avesso aos ditames
da poesia, da criatividade poética, da fun-
damentação gramatical a qual se lê em letras
carnavalescas do passado. Realmente, dá sau-
dade do nosso tempo, sem precisar ir muito
longe. Basta que se volte uns 20 anos e vamos
ter em mente um Carnaval melhor cantado,
melhor participado. ROQUE OLIVEIRA, RO-
QUEOLLIVEIRA72@YAHOO.COM, SALVADOR -
BA

Nelson Pretto
Professor associado da Faculdade de
Educação/Ufba

nelson@pretto.info

F iquei bastante impactado com o filme
Cisne Negro. Impactado pela beleza do
filme, atuação de Natalie Portman e

pela possibilidade de pensar, a partir dele,
a educação. É forte a pressão que o artista
sofre para melhor desempenhar o seu pa-
pel. Longe de mim pensar que a educação
deva seguir uma metodologia como essa,
muito menos nestes tempos em que, por
decreto, sugere-se que não exista repro-
vação nos primeiros anos de escolaridade.
Claro que não defendo considerar a repro-
vação como uma boa ameaça para esti-
mular o estudo da meninada. Não gosto
dessas políticas por não acreditar que as
questões e desafios mais fundamentais da
educação sejam resolvidos por decreto. E
decretos não faltam!

Voltando ao filme, o que mais me instigou
relacioná-lo com a educação foi a insistência
com que o durão – e canastrão – diretor falava
à nova bailarina que galgava o papel principal
e o estrelado de que a sua superação não se
daria simplesmente por mais e muito mais
técnica. Nem seria apenas por mais conhe-
cimentos, por fazer tudo bem direitinho, bem
certinho, mas, sim, por um soltar a ima-
ginação. Por um intenso criar, um viver ple-
namente sua arte e sua vida. Penso ser assim
também com a educação.

Gosto muito de flanar pelo Youtube e
também por lá postar alguns vídeos. Re-
centemente assisti a uma entrevista do es-
critor russo Isaac Asimov (bit.ly/atar-
de1102). O velho Asimov discute o futuro da
educação e relembra o tempo em que a
educação era feita por tutores que perce-
biam onde estava o interesse dos jovens e,
a partir daí, avançavam na sua formação
com os conhecimentos necessários para
que eles compreendessem o mundo e, mais
do que isso, pudessem dominá-lo, já que a
educação era para poucos, a elite domi-
nante. Nossas lutas históricas provocaram
uma profunda transformação daquela edu-
cação para poucos para a implantação de
um sistema educacional público que aten-
desse a todas as pessoas. No vídeo, Asimov
explica que a única forma de se fazer isso
era tendo um só professor para uma grande

quantidade de estudantes. Mais ainda, para
organizar a situação, foi dado ao professor
um currículo para ensinar. Passamos, en-
tão, a pensar a educação como um sistema,
mais próximo de uma fábrica, com cada
um desempenhando o seu papel, com ações
sempre delimitadas, principalmente para
os professores que passaram a seguir orien-
tações emanadas de currículos, programas
e avaliações nacionais e internacionais.
Pior: além de acompanhar essas normas,
são eles constantemente seguidos, quase
perseguidos, para que o sistema possa ter
controle de sua autonomia em nome do
bom desempenho. O ensino passa, então, a
ser controlado por sistemas de avaliação
que precisam ser universais com sua efi-
ciência verificada – auditada! – através de
exames, a exemplo do Pisa (sigla do Pro-
grama de Avaliação de Estudantes), que me-
de as chamadas competências em mate-
mática e ciências. Assim, a escola passa a
funcionar na busca de capacitar o jovem

para responder a determinadas questões,
de Matemática, por exemplo, muitas vezes
sem nem mesmo compreender o que está
respondendo. Nada de criação, nada de ino-
vação, nada de vibração existencial.

No meu canal do Youtube (www.youtu-
be.com/nlpretto) tenho um vídeo onde falo
sobre videogames. Recentemente, recebi uma
mensagem de CodeMasters, um garoto de 17
anos que está no 1º ano do ensino médio,
concordando comigo e afirmando que gos-
taria muito de que sua escola tivesse cursos
de programação de computador, “linguagens
c++, delphi, compiladores, engine de games,
modelagem 3d etc”. Ele quer que as auto-
ridades o escutem porque deseja aprender
essas coisas e não apenas as profissões tra-
dicionais como pedreiro, mecânico, eletricis-
ta, etc. O comentário de CodeMasters coincide
com o que diz o pesquisador americano Dou-
glas Rushkoff no seu recente livro Programe
ou será programado.

Os computadores e as redes nos trazem
inúmeras possibilidades de produção de
conhecimentos e de culturas e não apenas
de consumo de informações e, se não forem
aprisionadas por teorias pedagógicas es-
treitas e imediatistas, podem contribuir pa-
ra a formação de uma geração de pessoas
geniais que estarão programando as má-
quinas, suas vidas e, principalmente, os
destinos do planeta e da humanidade.

Os computadores e as
redes nos trazem inúmeras
possibilidades de produção
de conhecimentos

Leão, Pinheiro, BRT e VLT
João Leão (PP), o gerentão do prefeito João
Henrique a partir deste mês, vai passar o
Carnaval em Bogotá, na Colômbia. Levará com
ele técnicos do Ministério das Cidades.

A missão é bem definida: observar como
funciona o BRT (Bus Rapid Transit), já que em
Bogotá a experiência é tida como boa.

Trata-se de um dos modelos cogitados para
ser implantado em Salvador no embalo dos
projetos de mobilidade urbana da Copa. O
outro é o VLT (Veículos Leves sobre Trilhos), um
metrô, que tem no senador Walter Pinheiro
(PT) o seu grande defensor.

O BRT tem como grande vantagem o fato de
ser três vezes e meia mais barato, de cons-
trução mais rápida e poder operar na medida
em que for sendo implantado. É a ideia que o
prefeito João Henrique e o empresariado dos
transportes urbanos defendem.

Pinheiro se opõe. Acha que o VLT é bem mais
moderno e contesta o argumento de que o
tempo (até a Copa) é curto para implantar.

- O Hospital de Santo Antônio de Jesus tem
20 anos sendo construído. O do Subúrbio, bem
mais complexo, ficou pronto em três anos.

Aí está uma sinuca de bico para Leão. Está
com João Henrique que quer o BRT e sempre
foi bem afinado com Pinheiro, que não quer.
Vamos ver como se posiciona.

SEM CONFRONTO - Pinheiro diz que ao de-
fender o VLT não quer confrontar-se com em-
presários e que estes podem até entrar no
negócio, como é feito no Rio de Janeiro.

- O que eu defendo mesmo é a discussão
ampla sobre o que é melhor para Salvador.

Esperando Dilma
Reunidoontemcomprefeitos(easrespectivas
primeiras-damas) da região para preparar a
visita da presidente Dilma Rousseff hoje a
Irecê, o prefeito Zé das Virgens (PT) viu uma
chuva de média intensidade cair sobre a ci-
dade e agradeceu aos céus:

- Chuva aqui é sempre bom. E Dilma chega
como uma chuva inesperada numa lavoura de
feijão florada. É safra da boa na certa.

Dilma irá a Irecê pela manhã (10h). Depois
embarcará para Salvador.

A hora de Gagliano
A 1ª Câmara Criminal do TJ vai julgar hoje, a
partir das 8h30, o recurso com o qual o pastor
Giovanni Lopes Gagliano, acusado de ser um
dos mandantes do assassinato do prefeito
Gilberto Andrade (maio de 2007), de quem era
o vice, tenta evitar o julgamento dele.

Gagliano, que está solto, nega a autoria e
com o recurso pretende ser declarado ino-
cente sem ser julgado. O ex-prefeito José Au-
gusto Neto, acusado de ser o outro mandante,
já foi julgado e pegou 19 anos.

A denúncia do MP contra os dois, subscrita
por quatro promotores, é a mesma.

Eleição em Ourolândia
O TRE ainda não fixou data para a eleição do
prefeito e do vice de Ourolândia (região de
Jacobina), mas sinaliza que será ou no pri-
meiro domingo de maio ou de junho. A de-
finição sai hoje ou depois do Carnaval.

Lá, em 2008 Antônio Souza (PMDB) se re-
elegeu com 4.653 votos contra 4.648 (apenas
cinco de vantagem) de Adinael Silva (PT), que
acusou irregularidades na prestação de con-
tas do vitorioso e a Justiça acatou. Desde 1° de
janeiro o município é administrado pelo pre-
sidente da Câmara, Cícero Oliveira (PDT).

. O Banco do Brasil já chamou 550 dos apro-
vados nos concursos da capital e interior e
promete fechar até abril o número de 750 no
conjuntodas352agênciasquetemnoEstado.
Antes da convocação, o número de servi-
dores na Bahia era inferior a quatro mil.
Havia problemas com a falta de pessoal.

. Luiz Viana Queiroz apresentou represen-
tação pedindo a instituição de eleições di-
retas para escolher a direção do Conselho
Federal da OAB, o qual ele integra. Hoje, a
eleição é indireta entre os conselheiros (três
por Estado). No Brasil há 750 mil advogados,
dos quais em torno de 20 mil na Bahia.

. Empossada pela quinta vez (alternada-
mente) na presidência da Câmara de Mata de
São João, a vereadora Nilza da Mata (PTdoB)
diz que vai trabalhar em harmonia com a
prefeita Tânia Portugal (PCdoB), com a res-
salva: ‘Sem abrir mão da independência’.

. O vice de Josaphat Marinho na disputa do
governo em 1986 foi o ex-deputado José Pe-
nedo e não Gildásio Penedo (s0brinho dele),
deputado estadual, como foi dito sábado na
nota ‘Coisa certa’ do ‘Política com Vatapá’.
Ontem por sinal, na Igreja da Vitória, pa-
rentes e amigos participaram da missa de
um ano do falecimento de José Penedo.

COLABORARAM: DONALDSON GOMES

Levi Vasconcelos
Jornalista
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TEMPO PRESENTE

Bravura indômita
Na festa do Oscar, os cinéfilos coroas que
vararam a noite à espera de um prêmio para
o "remake" Bravura Indômita, a fim de com-
pararem o original com a cópia ou ficaram
decepcionados pela não-premiação ou fica-
ram felizes em saber imbatível o único Oscar
que o velho John Wayne conquistou . Jeff
Bridges no mesmo papel pode até estar bem
mas no final a obra original é bem superior à
atual. RAIMUNDO BUDIÃO, SALVADOR - BA, RA-
MASI2000@IG.COM.BR

Sem explicação
Li a tabela de reajuste do servidor estadual e
não pude me situar, pois no meu contra-
cheque (matrícula 11013941-2) inexplicavel-
mente só consta o padrão quando deveria
também constar a classe na qual estou en-
quadrada. Outra dificuldade diz respeito ao
piso nacional do magistério que até hoje não
foi cumprido pelo governo da Bahia. Cabe
perguntar por que neste caso a Justiça não se
pronuncia. Os salários dos professores con-
tinuambaixíssimos.Estoucansadadamesma
desculpa de que o Estado não tem condições
financeiras para remunerar melhor os edu-
cadores. E por que tem para pagar 61% aos
deputados? ANA MARIA OLIVEIRA, A.AI-
RAM@IBEST.COM.BR

MP esclarece
Com relação à matéria “Toque de recolher
para jovens é alvo de críticas”, veiculada na
edição do dia 24/02, na qual consta a in-

formação de que “a promotora Idelzuith Frei-
tas estava em consulta médica e não pôde
atender A TARDE ontem”, esclarecemos que a
promotora de justiça da Infância e Juventude
Idelzuith Freitas esteve na Promotoria de Jus-
tiça Regional de Feira de Santana durante a
manhã e a tarde da última quarta-feira, dia 23,
até as 17h, exercendo suas atividades e, in-
clusive, à disposição dos meios de comuni-
cação para falar sobre a proposta do toque de
recolherparacriançaseadolescentesemFeira
de Santana. Às 17h30, quando a promotora de
justiça estava em um procedimento médico,
recebeu ligação do repórter de A TARDE que
lhe solicitou que se pronunciasse sobre a
questão. Idelzuith Freitas explicou que não
poderia fazê-lo naquele momento e se dis-
ponibilizou a dar a entrevista a partir das 8h
do dia seguinte, ocasião em que concedeu
entrevistas para emissoras de rádio e tele-
visão sobre o assunto em pauta. A promotora
de justiça ratifica que está à disposição de A
TARDE e dos demais veículos de comunicação
para falar acerca de temas que envolvem sua
área de atuação. ASCOM DO MINISTÉRIO PÚ-
BLICO DO ESTADO DA BAHIA

Resposta da Coelba
Com relação à nota publicada na última ter-
ça-feira (22), sobre interrupções no forneci-
mento de energia ao campo de futebol da Rua
Pedro Gama, informamos que a Coelba iden-
tificou as causas do problema e já adotou as
medidas necessárias para resolvê-lo. COELBA
– UNIDADE DE RELAÇÕES COM A IMPRENSA

NOTÍCIAS DO TWITTER SIGA @ATARDE

@ANDREOLIFELIPE, REPÓRTER DO CQC
“Meu amigo Zico, o camisa 10 da Gávea, me
chamou pra bater uma bola aqui no RJ. Serei
obrigado a começar o ano IV do CQC fazendo
gol...”

NO CAMPO COM O ÍDOLO

@INGRIDGUIMARAES, ATRIZ
“Pra terminar hoje soube que De Pernas pro
Ar chegou a 3.500 milhões! Isto é que é
prêmio. Boa-noite. Deixo minha torcida pra
cisne grávida”

CURTINDO O SUCESSO NA NOITE DO OSCAR

@ASTRIDFONTENELL, JORNALISTA
“@_tomate bom Carnaval...cheio de
vibração, como de costume. Estaremos
torcendo.beijo beijo...a gente gosta de vc,
por#!!!! ”

DESEJANDO SUCESSO AO CANTOR BAIANO

@JOSEAGRIPINO, SENADOR DEM-RN
“@Fabiocoite A maioria das universidades
criadas pelo governo Lula é
desmembramento de antigas. Distorcem os
números. Confira”

DEBATENDO COM UM SEGUIDOR

@GERALDOALCKMIN, GOVERNADOR DE
SÃO PAULO
“Duas grandes perdas para a cultura
brasileira. Nos deixaram hoje Moacir Scliar e
Benetido Nunes”

LAMENTANDO A MORTE

Editor
Jary Cardoso

Programe ou
será programado


